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WTO/TBT

Lhůta pro 
připomínky Typ

G/TBT/N/KEN/733/Ad
d.1

20. 4. Hnojiva KS 2427 Rozpustná směsná hnojiva - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
KS 2427 Soluble Compound fertilizer - Specification C40C, S40E Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/738/Ad
d.1

20. 4. Hnojiva

KS 2424 Hnojivo Monoammonium fosfát (MAP) a diammonium fosfát (DAP), 
technická třída - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                          
KS 2424 Monoammonium phosphate (MAP) and diammonium phosphate (DAP) 
fertilizer, technical grade - Specification

C40C, S40E Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/739/Ad
d.1

20. 4. Hnojiva KS 2426 Hnojivo Monopotraselný fosfát (technická třída) - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
KS 2426 Monopotassium phosphate (technical grade) fertilizer - Specification C40C, S40E Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/855/Ad
d.1

20. 4. 
Transport 
nebezpečných 
nákladů

KS EAS 949: 2019 Klasifikace a identifikace nebezpečných nákladů pro silniční a 
železniční dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                   
KS EAS 949:2019 The classification and identification of dangerous goods for 
road and rail transport

T50T Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/860/Ad
d.1

20. 4. Hliněné zdivo KS 2801-1: 2019 Specifikace pro zdicí prvky Část 1: Hliněné zdivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
KS 2801-1:2019 Specification for Masonry Units Part 1: Clay masonry units B10 Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/861/Ad
d.1

20. 4. Zdivo
KS 2802 1: 2019 Zdivo - Metody zkoušení Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku                                                                                                                                                                                                                                                                          
KS 2802 1:2019 Masonry - Methods of test Part 1: Determination of 
comprehensive strength

B10, I10 Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/862/Ad
d.1

20. 4. Zdicí prvky

KS 2802 3: 2019 Zdicí prvky - Metody zkoušení Část 3: Stanovení obsahu 
aktivních rozpustných solí v hliněných zdicích prvcích                                                                                                                                                                                 
KS 2802

‑

3:2019 Masonry units - Methods of test Part 3: Determination of the 
active soluble salts content of clay masonry units

B10, I10 Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/863/Ad
d.1

20. 4. Zdicí prvky

KS 2802-6: 2019 Zdicí prvky - Metody zkoušení. Část 6: Stanovení nasákavosti 
betonových tvárnic, pórobetonových tvárnic, zdicích prvků z umělého a přírodního 
kamene vlivem kapilárního působení a počáteční rychlosti absorpce vody 
hliněnými zdicími prvky
KS 2802-6:2019 Masonry units - Methods of test Part 6: Determination of water 
absorption of aggregate concrete, autoclaved aerated concrete, manufactured 
stone and natural stone masonry units due to capillary action and the initial rate of 
water absorption of clay masonry units

B10, I10 Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/864/Ad
d.1

20. 4. Zdicí prvky
KS 2802-8: 2019 Zdicí prvky - Metody zkoušení Část 8: Stanovení rozměrů                                                                                                                        
KS 2802-8:2019 Masonry units - Methods of test Part 8: Determination of 
dimensions

B10, I10 Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/865/Ad
d.1

20. 4. Zdicí prvky

KS 2802-9: 2019 Zdicí prvky - Metody zkoušení. Část 9: Stanovení vlhkostní 
roztažnosti u velkých podélně děrovaných hliněných zdicích prvků                                                                                                                                                        
KS 2802-9:2019 Masonry units - Methods of test Part 9: Determination of 
moisture expansion of large horizontally perforated clay masonry units

B10, I10 Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/866/Ad
d.1

20. 4. Zdicí prvky

KS 2802-10: 2019 Zdicí prvky - Metody zkoušení. Část 10:  Stanovení rovinnosti 
lícových ploch zdicích prvků z betonových tvárnic, z umělého a přírodního 
kamene                                                                                                                                                                
KS 2802-10:2019 Masonry units - Methods of test Part 10: Determination of 
flatness of faces of aggregate concrete, manufactured stone and natural stone 
masonry units

B10, I10, N10E Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum
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G/TBT/N/KEN/867/Ad
d.1

20. 4. Zdicí prvky

KS 2802-11: 2019 Zdicí prvky - Metody zkoušení. Část 11: Stanovení 
nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě                                                                                                                 
KS 2802-11:2019 Masonry units - Methods of test Part 11: Determination of water 
absorption of clay and calcium silicate masonry units by cold - water absorption

B10, I10 Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/868/Ad
d.1

20. 4. Zdicí prvky

KS 2802-12: 2019 Zdicí prvky - Metody zkoušení Část 12: Stanovení počáteční 
pevnosti ve smyku
KS 2802-12:2019 Masonry units - Methods of test Part 12: Determination of initial 
shear strength

B10, I10 Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/869/Ad
d.1

20. 4. Zdivo

KS 2803: 2019 Zdivo a zednické výrobky - Metody pro stanovení tepelných 
vlastností                                                                                                                                                                                                                                                                               
KS 2803:2019 Masonry and masonry products - Methods for determining thermal 
properties

B10, I10, S50E Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/870/Ad
d.1

20. 4. 

Požární klasifikace 
stavebních 
výrobků a 
stavebních prvků

KS 2804 1: 2019 Požární klasifikace stavebních výrobků a stavebních prvků - 
Část 1: Klasifikace pomocí údajů z reakcí na požární zkoušky
KS 2804

‑

1:2019 Fire classification of construction products and building elements 
- Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

B20 Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/888/Ad
d.1

20. 4. 
Elektrické 
spotřebiče pro 
domácnost

KS 2464-2 Výkon domácích elektrických spotřebičů - Chladicí spotřebiče Část 2: 
Minimální požadavky na energetickou náročnost                                                                                                                                                                                               
KS 2464-2 Performance of household electrical Appliances - Refrigerating 
appliances Part 2: Minimum energy performance standard requirements

N20E, H00, 
S50E

Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/889/Ad
d.1

20. 4. Označování 
výrobků

KS 1829: 2019 Označování výrobků - Obecné požadavky
KS 1829:2019 Labelling of products - General requirements C60A, X40M Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/897/Ad
d.1

20. 4. Topné oleje KS 1310 Specifikace pro topné oleje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
KS 1310 Specification for fuel oils N40E Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/899/Ad
d.1

20. 4. 
Premixy pro 
obohacení 
potravin

KS 2890: 2019 Premixy pro obohacení potravin - Specifikace
KS 2890:2019 Food fortification premix fortificants - Specification C50A, C80A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/900/Ad
d.1

20. 4. Flísová bunda KS 2888 Flísová bunda - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
KS 2888 Fleece jacket - Specification X30M Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/905/Ad
d.1

20. 4. Propolis KS 2897 Propolis - Kodex správné praxe - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
KS 2897 Propolis - Code of Practice - Specification

C20A, C50A, 
C80A, C00P

Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/RWA/339 20. 4. Sanitární zařízení

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

B00, X00M Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/340 20. 4. Splachovací 
toalety

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

B00, X00M Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 19. 6. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/RWA/341 20. 4. 
Umyvadla ze 
skelného 
porcelánu

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

B00, X00M Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/342 20. 4. Turecké toalety

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

B00, X00M Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RWA/343 20. 4. Pisoáry

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

B00, X00M Rwanda Standards 
Board (RSB) Rwanda 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1605 20. 4. 

HIV sérologické 
diagnostické a 
doplňkové testy a 
HIV nukleové 
kyseliny (NAT) 
diagnostické a 
doplňkové testy

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv navrhuje překlasifikovat některé sérologické 
diagnostické a doplňkové testy viru lidské imunodeficience (HIV) a diagnostické a 
doplňkové testy HIV nukleových kyselin (NAT).                                                                                                                                     
The Food and Drug Administration is proposing to reclassify certain human 
immunodeficiency virus (HIV) serological diagnostic and supplemental tests and 
HIV nucleic acid (NAT) diagnostic tests.

S10S, C10P

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

USA 21. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1606 20. 4. 
Radiofrekvenční 
elektromagnetická 
pole

V tomto dokumentu Federální komunikační komise mění svá pravidla týkající se 
dvou metod, které mohou být použity pro stanovení a dosažení souladu se 
stávajícími limity Komise pro vystavení člověka elektromagnetickým polím 
vysokofrekvenčního záření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
In this document, the Federal Communications Commission amends its rules 
related to the two methods that may be used for determining and achieving 
compliance with the Commission's existing limits on human exposure to 
radiofrequency (RF) electromagnetic fields.

V00T, S00S
Federal 
Communications 
Commission (FCC)

USA _ Notifikace

G/TBT/N/USA/1607 20. 4. 

Zařízení pro 
kvalitativní nebo 
kvantitativní 
detekci nebo 
genotypizaci HCV 
RNA

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv navrhuje překlasifikovat zařízení na bázi viru 
hepatitidy typu C (HCV) na bázi nukleové kyseliny ribonukleové kyseliny (RNA) 
určené pro kvalitativní nebo kvantitativní detekci nebo genotypizaci HCV RNA.                                                                                                                              
The Food and Drug Administration is proposing to reclassify nucleic acid-based 
hepatitis C virus (HCV) ribonucleic acid (RNA) devices intended for the qualitative 
or quantitative detection or genotyping of HCV RNA.

S30S

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

USA 1. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1608 20. 4. 

Zařízení pro 
stanovení 
protilátek proti viru 
hepatitidy C 
(HCV)

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv navrhuje překlasifikovat některé přístroje 
stanovující protilátky proti viru hepatitidy C (HCV) určené pro kvalitativní detekci 
HCV.                                                                                                                                                              
The Food and Drug Administration is proposing to reclassify certain hepatitis C 
virus (HCV) antibody assay devices intended for the qualitative detection of HCV.

S10S

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

USA 1. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1609 20. 4. Bazénová 
čerpadla 

Navrhované pravidlo stanovuje pravidla pro zvýšení úspor energetické účinnosti 
pro vyhrazená účelová bazénová čerpadla (DPPP) a poskytuje celostátní normy 
pro výměnu vyhrazených účelových motorů bazénových čerpadel (RDPPPM) v 
předpisech o účinnosti spotřebiče.                                                                                                                                  
Proposed rule establishes rules to increase energy efficiency savings standards 
for dedicated-purpose pool pumps (DPPP) and providing statewide standards for 
replacement dedicated-purpose pool pump motors (RDPPPM) in the appliance 
efficiency regulations.

N20E, I20, I40, 
H00

California Resources 
Agency, Energy 
Commission, State 
of California

USA 6. 4. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/BRA/1001 20. 4. Munice Toto nařízení zavádí značení obalů a nábojů munice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
This Ordinance establishes marking of packaging and cartridges  of ammunition.

X20M, X40M, 
S10E

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/1002 20. 4. Střelné zbraně
Toto nařízení stanoví bezpečnostní zařízení, identifikaci a označení střelných 
zbraní.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
This Ordinance establishes safety devices, identification and marking of firearms.

X20M, X40M

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/ISR/1122 20. 4. 
Krabice a kryty 
pro elektrická 
příslušenství

Revize povinné normy SI 145 část 1, která se zabývá krabicemi a kryty pro 
elektrická příslušenství.                                                                                                                                                                                                                                                       
Revision of the Mandatory Standard SI 145 part 1, dealing with boxes and 
enclosures for electrical accessories.

N20E, S10E, 
B20

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1123 20. 4. Textilní rohožky

První změna částečně závazné normy SI 636. Tato změna vypouští rohožky z 
oblasti působnosti normy. Požadavek na označování, podrobně uvedený v oddíle 
2.2, bude navíc prohlášen za povinný.                                                                    
First amendment to the partially Mandatory Standard SI 636. This amendment 
deletes doormats from the standard's scope. In addition, the labeling requirement 
detailed in section 2.2 shall be declared mandatory.

X30M, X40M Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1124 20. 4. Rajčatové 
koncentráty

Revize povinné normy SI 41 zabývajícího se zpracovanými rajčatovými 
koncentráty.                                                                                                                                                                                                                                                            
Revision of the Mandatory Standard SI 41, dealing with processed tomato 
concentrates. 

C50A Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1125 20. 4. Ploché skleněné 
panely pro budovy

Revize povinné normy SI 938 část 3                                                                                                                                                                                                                                                                        
Revision of the Mandatory Standard SI 938 part 3 B10, B20 Israel WTO-TBT 

Enquiry Point Izrael 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1126 20. 4. 
Prefabrikované 
betonové výrobky 
pro dlažby

Revize povinné normy SI 8 zabývající se prefabrikovanými betonovými výrobky 
pro dlažbu.                                                                                                                                                                                                                                                           
Revision of the Mandatory Standard SI 8, dealing with prefabricated concrete 
products for paving. 

B10, T40T Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/MAR/28/Ad
d.1

20. 4. 

Průmyslové 
výrobky, na které 
se vztahuje zákon 
č. 24-09 o 
bezpečnosti 
výrobků a služeb, 
kromě potravin a 
farmaceutických 
výrobků

Marocké království informuje o tom, že přechodné období pro provádění nového 
postupu kontroly průmyslových výrobků, původně plánovaného od 1. února do 20. 
dubna 2020, se prodlužuje o dva měsíce až do 19. června 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
The Kingdom of Morocco informs that the transition period for the implementation 
of the new industrial product control procedure, initially scheduled from February 1 
to April 20, 2020, is extended by two months until 19 June 2020.

X00M, H00, B00, 
V00T, T00T, 
N00E

Ministry of Industry, 
Trade and the Green 
and Digital Economy

Maroko _ Addendum

G/TBT/N/MEX/445/A
dd.1

20. 4. Med

Návrh oficiální mexické normy PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018, Výroba medu a 
specifikace.                                                                                                                                                                                                                                                               
Draft Official Mexican Standard PROY-NOM-004-SAG / GAN-2018, Honey 
production and specifications.

C20A, C50A
Ministry of 
Agriculture and 
Rural Development

Mexiko _ Addendum

G/TBT/N/MEX/447/A
dd.1

20. 4. 

Energie získaná 
bez použití 
klasických 
(fosilních) paliv

Odpovědi na obdržené připomínky k návrhu úřední mexické normy PROY-NOM-
017-CRE-2018, Metody měření proměnných pro výpočet procenta energie vzniklé 
bez použití klasických (fosilních) paliv a postup pro hodnocení shody.
The responses to the comments received regarding the Draft Official Mexican 
Standard PROY-NOM-017-CRE-2018, Methods of measurement of variables for 
the calculation of the percentage of fuel-free energy and procedure for the 
evaluation of conformity.

I10, X00M, 
N00E, S50E

Energy Regulatory 
Commission Mexiko _ Addendum
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G/TBT/N/MEX/463 20. 4. 
Elektrická zařízení  
pro distribuční a 
přenosové sítě

Mexická oficiální norma stanoví bezpečnostní specifikace a technické pokyny, 
které se týkají návrhu a konstrukce elektrických zařízení obecných distribučních 
sítí (RGD) a národních přenosových sítí (RNT), které jsou součástí národního 
elektrického systému (SEN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
The Mexican Official Standard establishes the safety specifications and technical 
guidelines that the design and construction of the electrical installations of the 
General Distribution Networks (RGD) and National Transmission Network (RNT) 
that are part of the National Electric System (SEN).

N20E, B00, 
V00T

Energy Regulatory 
Commission Mexiko 1. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/MEX/464 20. 4. Tuňák a tuňák 
bonito

Tento návrh oficiální mexické normy stanoví název pro tuňáka, tuňáka 
pruhovaného a hotově upravených výrobků, jakož i obchodní informace a 
zkušební metody, které musí splňovat produkty uváděné pod tímto názvem na trh 
na vnitrostátním území.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
This Draft Official Mexican Standard establishes the name of tuna, bonito and 
prepackaged preparations, as well as the commercial information and test 
methods that must be met by products marketed under this name in national 
territory.

C10A, C50A, 
C60A, S10E

Ministry of the 
Economy, General 
Directorate of 
Standards

Mexiko 22. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/429 20. 4. Kashata

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a testování 
pro kashatu určenou k lidské spotřebě.                                                                                                                                                                                                           
This Tanzania Standard specifies requirements, methods of sampling and testing 
for kashata intended for human consumption.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/430 20. 4. Zmrzlina

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a zkoušky 
pro ledová lízátka (lollies).                                                                                                                                                                                                                                         
This Tanzania Standard specifies requirements, methods of sampling and test for 
edible ices (lollies).

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/431 20. 4. Kornouty na 
zmrzlinu

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a zkoušky 
zmrzlinových kornoutů vhodných pro plnění zmrzliny.                                                                                                                                                                                    
This Tanzania Standard specifies the requirements, methods of sampling and test 
for ice cream cones suitable for filling ice cream.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/432 20. 4. Samosa a jarní 
závitky

Tato tanzanijská norma předepisuje požadavky, odběr vzorků a metodu zkoušek 
pro samosu (manda) a listy pro jarní závitky.                                                                                                                                                                                                        
This Tanzania standard prescribes requirements, sampling and method of tests 
for samosa (manda) and spring roll sheets.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/433 20. 4. Těstovinové 
výrobky

Tato tanzanijská norma předepisuje požadavky, metody odběru vzorků a zkoušky 
pro těstovinové výrobky: makarony, špagety, nudle vermicelli, nudle a podobné 
výrobky určené k lidské spotřebě.                                                                                                            
This Tanzania Standard prescribes the requirements, methods of sampling and 
test for Pasta products which are macaroni, spaghetti, vermicelli, noodles and 
similar commodities intended for human consumption.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 19. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/AUS/117 21. 4. 
Miniaturní 
motocykly („mini 
kola“)

Bezpečnostní norma zachovává požadavky oznámení o ochraně spotřebitele pro 
návrh, výkon a konstrukci miniaturních motocyklů, poskytuje další upřesnění v 
souhlasu s novou definicí „miniaturní motorka“ v souladu se zákonem o normách 
motorových vozidel z roku 1989.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
The safety standard maintains the requirements of the Consumer Protection 
Notice for the design, performance and construction of miniature motorbikes, 
provides additional clarity with a new definition of a ‘miniature motorbike’ 
consistent with the Motor Vehicle Standards Act 1989.

T40T, H20, S00S

Australian 
Competition and 
Consumer 
Commission (ACCC)

Austrálie 20. 6. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/CHL/520 21. 4. Klimatizace

Tento protokol stanoví postup certifikace a označování energetické účinnosti 
klimatizačních jednotek.                                                                                                                       
This protocol establishes the Energy Efficiency Certification and Labeling 
procedure for Air Conditioners.

N20E, X40M

Superintendency of 
Electricity and Fuels 
(SEC), Electricity 
and Fuel Board

Chile 20. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1610 21. 4. 
Potrubí pro 
nebezpečné 
kapaliny

PHMSA vyžaduje veřejný komentář k navrhovaným změnám Federálních 
bezpečnostních předpisů pro potrubí, týkajících se bezpečnosti potrubí pro 
nebezpečné kapaliny.                                                                                                                            
PHMSA is soliciting public comment on proposed amendments to the Federal 
Pipeline Safety Regulations for the safety of hazardous liquid pipelines.

T50T, S70E, 
C10C, B20

Pipeline and 
Hazardous Materials 
Safety 
Administration 
(PHMSA), 
Department of 
Transportation 
(DOT)

USA 15. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1611 21. 4. Toxické látky

EPA navrhuje významná nová pravidla použití (SNURs) podle zákona o kontrole 
toxických látek (TSCA) pro chemické látky, které jsou předmětem předvýrobních 
oznámení (PMNs).                                                                                    EPA is 
proposing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances Control 
Act (TSCA) for chemical substances which are the subject of premanufacture 
notices (PMNs).

C10C
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 18. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1612 21. 4. Balení potravin

Navrhované pravidlo pozměňuje pravidla pro vyjasnění procesů a vypracování 
kritérií pro určení typů potravinářských obalů, které jsou opakovaně použitelné, 
recyklovatelné nebo kompostovatelné.                                                                    
Proposed rule amends rules to clarify processes and develop criteria to determine 
the types of food service packaging that are reusable, recyclable, or compostable.

C50A, S10E, 
S50E

Department of 
Resources 
Recycling and 
Recovery, State of 
California

USA 21. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1613 21. 4. Jedovaté látky v 
kobercích

Navrhované pravidlo změní pravidla pro zařazení koberců a koberečků 
obsahujících perfluoralkylové nebo polyfluoralkylové látky jako prioritní výrobek.                                                                                                                                           
Proposed rule amends rules to list carpets and rugs containing perfluoroalkyl or 
polyfluoroalkyl substances as a priority product.

X30M, C10C, 
S50E, S00S

Department of Toxic 
Substances Control, 
State of California

USA 8. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/119/Ad
d.2

21. 4. Normy pro 
potraviny

Správa potravin a léčiv prodlužuje období připomínek k navrhovanému pravidlu s 
názvem „Potravinové normy; obecné zásady a modernizace potravinových 
norem“.                                                                                                                               
The Food and Drug Administration is extending the comment period for the 
proposed rule entitled "Food Standards; General Principles and Food Standards 
Modernization".

C50A Food and Drug 
Administration, HHS USA 20. 7. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1551/A
dd.3

21. 4. 
Veřejné slyšení k 
vapingovým 
výrobkům

Vážná onemocnění plic spojovaná s vapingovými výrobky - minimální normy pro 
maloobchodní prodej tabáku a elektronických systémů pro podávání nikotinu: 
přijetí pravidla a oznámení veřejného slyšení o navrhovaných změnách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Severe Lung Disease Associated with Vaping Products - Minimum Standards for 
Retail Sale of Tobacco and Electronic Nicotine Delivery Systems: Rule adoption 
and announcement of public hearing on proposed amendments.

X00M, S00S

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

USA 24. 4. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1561/A
dd.1

21. 4. Vapingové 
výrobky

Toto nouzové pravidlo pokračuje v zákazu prodeje vapingových výrobků 
obsahujících acetát vitaminu E.                                                                                                                                                                                                                                             
This emergency rule continues the ban on the sale of vapor products containing 
vitamin E acetate. 

X00M, S00S Board of Health, 
State of Washington USA _ Addendum
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G/TBT/N/USA/915/Ad
d.2

21. 4. Nosiče dětí

Toto přímé konečné pravidlo reviduje závaznou normu pro nosiče dětí tak, aby 
odkazem začleňovalo aktualizovanou verzi normy ASTM při zachování dalšího 
požadavku na připevnění výstražného štítku.                                                                                       
This direct final rule revises the mandatory standard for sling carriers to 
incorporate by reference the updated version of the ASTM standard, while 
retaining the additional requirement for warning label attachment.

S00S, X00M, 
H00

Consumer Product 
Safety Commission USA 20. 5. 2020 Addendum

G/TBT/N/TPKM/412 21. 4. Kojenecké vaničky

Úřad pro normalizaci, metrologii a inspekci má v úmyslu regulovat bezpečnost a 
kvalitu kojeneckých van.                                                                                                                                                                                                                                           
The Bureau of Standards, Metrology and Inspection intends to regulate the safety 
and quality of infant bath tubs. 

S00S, H30

The Bureau of 
Standards, 
Metrology and 
Inspection (BSMI)

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

21. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/388 22. 4. Nakládané okurky

Argentinský potravinový zákon - nakládané okurky nebo zelenina, zpracovaná 
zelenina v kyselém nálevu                                                                                                                                                                                                         
Argentine Food Code - Pickles or pickles and processed vegetables, packed in 
acidic covering liquids

C50A, S10E
National Food 
Commission 
(CONAL)

Argentina 22. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/389 22. 4. Konzervovaná 
zelenina

Argentinský potravinový zákon - Kapitola XI Rostlinné potraviny: Konzervovaná 
zelenina                                                                                                                                                                                                                                                              
Argentine Food Code - Chapter XI Plant Food: Canned vegetables

C50A, S10E
National Food 
Commission 
(CONAL)

Argentina 22. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/390 22. 4. Arsen ve vodě

Změna Argentinského potravinového zákoníku - Kapitola XX „Úřední analytická 
metodika“: Stanovení arsenu ve vodě.                                                                                                                                                                                              
Modification of the Argentine Food Code - Chapter XX "Official Analytical 
Methodology": Determination of arsenic in water.

S70E, C10C, 
C50A, C70A

National Food 
Commission 
(CONAL)

Argentina 22. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/391 22. 4. Cukr v 
potravinách

Změna argentinského potravinového zákoníku - kapitola XX „Úřední analytická 
metodika“: Stanovení uhlohydrátů a/nebo celkového obsahu cukrů v potravinách.                                                                                                                                          
Modification of the Argentine Food Code - Chapter XX "Official Analytical 
Methodology": Determination of carbohydrates and / or total sugars in food.

C50A
National Food 
Commission 
(CONAL)

Argentina 22. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CAN/610 22. 4. Interferenční 
zařízení

Norma pro zařízení způsobující rušení ICES-003, vydání 7, Zařízení informačních 
technologií (včetně digitálních přístrojů), stanoví minimální požadavky vztahující 
se na zařízení informačních technologií (ITE), včetně digitálních přístrojů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Standard, ICES-003, Issue 7, Information Technology Equipment (including Digital 
Apparatus Interference-Causing Equipment), sets the minimum requirements 
applicable to information technology equipment (ITE), including digital apparatus. 

V00T, S00S, 
S00E, N20E, 
SERV, I10

Department of 
Innovation, Science 
and Economic 
Development

Kanada 3. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EEC/101/Ad
d.4

22. 4. 

Dovoz 
ekologických 
produktů ze třetích 
zemí                                                                                    

Evropská unie by chtěla informovat členy WTO o přijetí prováděcího nařízení 
Komise (EU) 2020/479 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 
1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.                                                                                                                                                                                                                                            
The European Union would like to inform the WTO Members of the adoption of 
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/479 of 1 April 2020 
amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for 
implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the 
arrangements for imports of organic products from third countries.

C00A, S00E, 
C00P, X00M

European 
Communities EU _ Addendum

G/TBT/N/EU/713 22. 4. 
Organický 
reprodukční 
rostlinný materiál

Nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o 
ustanoveních pro používání rostlinného materiálu v přechodném období a 
neekologického reprodukčního rostlinného materiálu.                                                                                                                                                    
Delegated Regulation amending Regulation (EU) 2018/848 on the provisions for 
the use of in-conversion and non-organic plant reproductive material.

C20E, S60E European 
Commission EU 21. 6. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/IND/44/Add
.7

22. 4. 
Elektronika a 
informační 
technologie

Indie oznámila WTO pod G/TBT/N/IND/44 z roku 2012 nařízení „Zboží pro 
elektroniku a informační technologie (požadavky na povinnou registraci).                                                                                                                               
India had notified the Electronics and Information Technology Goods 
(Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012 to the WTO in document 
G/TBT/N/IND/44.

N20E, SERV

Department of 
Electronics & 
Information 
Technology (DEITY), 
Ministry of 
Communications 
and Information 
Technology, 
Government of India

Indie _ Addendum

G/TBT/N/ISR/1127 22. 4. Dětské kolébky

Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky a odpovídající zkušební metody 
pro pevné nebo skládací polohovatelné kolébky určené pro děti do hmotnosti 9 kg 
nebo, které nejsou schopny sedět bez dozoru.                                                                                        
This standard specifies safety requirements and the corresponding test methods 
for fixed or folding reclined cradles intended for children up to a weight of 9 kg or 
who are unable to sit up unaided.

H30, S00S Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 21. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1128 22. 4. Horská jízdní kola

Požadavky stávajících částečně závazných norem SI 4210 části 1 až 9, které se 
zabývají jízdními koly, se prohlašují za závazné i pro horská kola.                                                                                                                                                            
The requirements of the existing partially Mandatory Standards, SI 4210 parts 1 
through 9, dealing with bicycles, shall be declared mandatory also relating to 
mountain bicycles. 

H20, T40T Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 21. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/970/Ad
d.2/Corr.3

22. 4. Přenosné 
klimatizace

Tento dokument opravuje typografické chyby uvedené v opravném pravidle z října 
2016 včetně chybějících závorek a nesprávných názvů proměnných.                                                                                                                                   
This document corrects typographical errors introduced in the October 2016 
correction rule, including missing parentheses and incorrect variable names.

N20E

Office of Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy, 
Department of 
Energy

USA _ Corrigendum

G/TBT/N/EU/714 23. 4. Nebezpečné látky

Cílem tohoto návrhu nařízení Komise je zahrnout do působnosti položek č. 28 až 
30 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 několik látek s cílem omezit jejich 
uvádění na trh nebo jejich použití k dodávkám široké veřejnosti, a to jako látky 
samotné, jako složky jiných látek nebo ve směsích a uložit požadavek označit 
obal štítkem „omezeno pro profesionální uživatele“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
This draft Commission Regulation aims to include within the scope of entries 28 to 
30 of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 several substances, with the 
effect of restricting their placing on the market or use for supply to the general 
public as substances on their own, as constituents of other substances or in 
mixtures and to impose the requirement to mark packaging with the label 
"restricted to professional users". 

S00S, C10C, 
C00P, X40M, 
S10E

European 
Commission EU 22. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/NAM/2 23. 4. Desinfekční 
prostředky

Předpisy o desinfekčních prostředcích na bázi alkoholu na ruce: Zákon, r. 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Alcohol-based Hand Sanitizers Regulations: Standards Act, 2005

C50C, X40M, 
S10E

Ministry of 
Industrialization and 
Trade

Namibie 26. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/PHL/233 23. 4. 
Vapingové a 
zahřívané 
tabákové výrobky

Návrh nařízení poskytuje pokyny všem jednotlivcům, podnikům a podnikům 
usilujícím o výrobu, distribuci, dovoz, vývoz, prodej, nabídku k prodeji, reklamu 
a/nebo použití vapingových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků (HTP) na 
Filipínách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
The draft regulation provides guidelines to all individuals, enterprises and 
businesses seeking to manufacture, distribute, import, export, sell, offer for sale, 
advertise, and/or use vapor products and heated tobacco products (HTPs) in the 
Philippines. 
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G/TBT/N/PHL/234 23. 4. 
Vapingové a 
zahřívané 
tabákové výrobky

Tento oběžník je vydáván za účelem poskytnutí procedurálních pokynů a 
požadavků na dokumentaci pro žádosti e-LTO používajících systém EDA portálu 
FDA pro všechna zařízení usilující o výrobu, distribuci, dovoz, vývoz, prodej 
a/nebo reklamu vapingových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků (HTP) a 
podobné produkty na Filipínách.                                                                                                                                                                                                   
This Circular is being issued to provide the procedural guidelines and 
documentary requirements for e-LTO applications using the FDA E-Portal System 
for all establishments seeking to manufacture, distribute, import, export, sell, 
and/or advertise vapor products, heated tobacco products (HTPs), and similar 
products in the Philippines.
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G/TBT/N/PHL/235 23. 4. 
Vapingové a 
zahřívané 
tabákové výrobky

Cílem tohoto oběžníku je poskytnout procedurální pokyny a požadavky na 
dokumentaci pro žádosti o registraci produktu FDA prostřednictvím systému EDA 
E-Portal pro všechny výrobce, obchodníky a dovozce vapingových výrobků a 
HTP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
The objective of this Circular is to provide the procedural guidelines and 
documentary requirements for the FDA product marketing authorization 
application through the FDA E-Portal System for all manufacturers, traders, and 
importers of vapor products and HTPs.
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G/TBT/N/PHL/236 23. 4. 
Vapingové a 
zahřívané 
tabákové výrobky

Tento oběžník poskytuje průmyslovému odvětví vapingových výrobků a 
zahřívaných tabákových výrobků (HTP) pokyny a jasný seznam dokumentů 
potřebných k přípravě souboru informací o výrobku (PIF) a vztahuje se na 
všechny výrobce a obchodníky s vapingovými výrobky s licencí FDA a HTP a 
dovozce žádající o osvědčení o registraci výrobku (CPR) pro náplně a kazety a 
zásobníky HTP a elektronické dodávací zařízení HTP.                                                                                              
This Circular provides the vapor product and heated tobacco product (HTP) 
industry with the guidelines and a clear list of documents required for the 
preparation of a product information file (PIF) and shall apply to all FDA-licensed 
vapor product and HTP manufacturers, traders, and importers applying for a 
certificate of product registration (CPR) for vapor product and HTP refills and 
cartridges, and HTP electronic delivery devices.
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G/TBT/N/PHL/237 23. 4. 
Vapingové a 
zahřívané 
tabákové výrobky

Tento oběžník obsahuje procedurální pokyny a dokumentární požadavky pro 
cestu zpracování aplikace před jejím uvedením na trh za účelem registrace 
zahřívaných tabákových výrobků a vapingových výrobků FDA. Tento oběžník se 
vztahuje na všechny výrobce, obchodníky a dovozce vapingových výrobků se 
zdravotními tvrzeními nebo s koncentracemi nikotinu mezi 20 a 65 mg/ml a 
vztahuje se také na zahřívané tabákové výrobky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
This Circular provides the procedural guidelines and documentary requirements 
for the Pre-Market Application pathway for FDA registration of Heated Tobacco 
Products and vapor products. This circular shall cover all manufacturers, traders, 
and importers of vapor products with health claims or with nicotine concentrations 
between 20 and 65 mg/ml and shall also apply to Heated Tobacco Products.
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G/TBT/N/PHL/238 23. 4. 
Vapingové a 
zahřívané 
tabákové výrobky

Tento oběžník obsahuje pokyny pro podávání žádostí o hromadné oznámení 
registrovaných parních produktů a HTP. Tento oběžník se vztahuje na všechny 
výrobce, obchodníky a dovozce vapingových výrobků a HTP.
This Circular provides the guidelines on the submission of applications for batch 
notification of registered vapor products and HTPs. This Circular shall apply to all 
manufacturers, traders, and importers of vapor products and HTPs.
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G/TBT/N/HND/73/Ad
d.2

23. 4. 

Přírodní léčivé 
přípravky pro 
humánní použití - 
hygienická 
registrace

Vláda Hondurasu sděluje, že oznámením č. G/TBT/N/HND/73/Add.1 
„Farmaceutické výrobky RTCA 11.03.64: 11. Přírodní léčivé přípravky pro 
humánní použití. Hygienické požadavky na registraci “ stanovuje podmínky a 
požadavky, za nichž bude udělena hygienická registrace přírodních léčivých 
přípravků pro humánní použití k uvedení na trh.                                                                                                                                                                                                
The Government of the Republic of Honduras informs that it notified on 
01/30/2020 with the symbol G / TBT / N / HND / 73 / Add.1 the "RTCA 11.03.64: 
11 Pharmaceutical Products. Natural Medicinal Products for Human Use. Sanitary 
Registration Requirements ", which aims to establish the conditions and 
requirements under which the sanitary registration of natural medicinal products 
for human use for marketing will be granted.
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G/TBT/N/BHR/575 24. 4. 
Velkokapacitní 
klimatizační 
zařízení

Tento technický předpis stanoví požadavky na energetickou náročnost 
klimatizačních zařízení s velkou kapacitou a požadavky na jejich testování.                                                                                                                                                        
This technical regulation specifies energy performance requirements for large 
capacity air conditioners and their testing requirements.

N20E, S50E
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Bahrajn 23. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHE/246 24. 4. Potraviny

Vzhledem k pandemii COVID-19 mohou být některé složky potravin a obalový 
materiál nedostatečné. S cílem poskytnout výrobcům potravin větší flexibilitu a 
zabránit snížené dostupnosti potravin pro spotřebitele se požadavky na 
označování potravinářských výrobků uvolňují po dobu šesti měsíců.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Due to the COVID-19 pandemic certain food ingredients and packaging material 
may be in short supply. To provide food manufacturers more flexibility and to 
avoid reduced availability of foodstuffs for consumers, the labelling requirements 
for food products are relaxed for a time limited period of six months. 
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G/TBT/N/USA/1494/A
dd.1

24. 4. Toxické látky

EPA vydává významná nová pravidla použití (SNURs) podle Zákona o kontrole 
toxických látek (TSCA) pro chemické látky, které jsou předmětem předběžného 
vyrobního oznámení (PMNs).                                                                                           
EPA is issuing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances 
Control Act (TSCA) for chemical substances which are the subject of 
premanufactured notices (PMNs). 
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G/TBT/N/USA/665/Re
v.1/Add.2

24. 4. 

Emisní normy pro 
skleníkové plyny 
pro lehká užitková 
vozidla

EPA dokončuje technické opravy nařízení o emisních normách pro skleníkové 
plyny (GHGs) pro lehká užitková vozidla (modely z let 2017-2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
EPA is finalizing the technical corrections to the light-duty vehicle greenhouse gas 
(GHG) emissions standards regulations for model years 2017-2025.
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