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G/TBT/N/BRA/962/Ad
d.1

27. 4. Nápoje, vína, deriváty 
hroznů a vína

Konečné datum pro připomínky k vyhlášce Ministerstva zemědělství, chovu 
hospodářských zvířat a zásobování potravinami - MAPA č. 09, která stanoví 
kontrolní postupy a analýzu pro kontrolu nápojů, vína a derivátů hroznů a vína, 
bylo posunuto o 60 dnů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
The final date for comments Ordinance No. 09, 20 January 2020, of the Ministry 
of Agriculture, Livestock and Food Supply-MAPA, which establishes the control 
procedures and analysis for inspection on beverages, wines and derivatives of 
grape and wine, was extended for 60 days. 

C50A

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology-
INMETRO

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/967/Ad
d.1

27. 4. 

Chininová toniková 
voda, složený nápoj, 
čaj, nealkoholický 
nápoj

Konečné datum pro připomínky k vyhlášce Ministerstva zemědělství, chovu 
hospodářských zvířat a potravin - MAPA č. 27, která stanoví původ a normy 
kvality, které musí splňovat chininová toniková voda, složený nápoj, čaj, 
nealkoholický nápoj, soda a jejich příslušné pevné a kapalné přípravky, bylo 
posunuto o 75 dnů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
The final date for comments of Ordinance No. 27 of the Ministry of Agriculture, 
Livestock and Food Supply-MAPA, which establishes the identity and the quality 
standards that must be met by the quinine tonic water, compound drink, tea, soft 
drink, soda and their respective solid and liquid preparations, was extended for 
75 days. 

C50A

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology-
INMETRO

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/983/Ad
d.1/Corr.1

27. 4. Femtobuňky

Oznámení G/TBT/N/BRA/983/Add.1 bylo rozesláno chybně, a proto by mělo být 
považováno za neplatné.                                                                                                                                                                                                                               
The notification G/TBT/N/BRA/983/Add.1 was circulated erroneously and should 
therefore be considered null and void.

V20T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology-
INMETRO

Brazílie _ Corrigendum

G/TBT/N/BRA/985/Ad
d.1

27. 4. 

Identifikační štítek 
Anatel v 
telekomunikačních 
produktech

Provozní postup pro značení identifikačním homologačním štítkem Anatel v 
telekomunikačním produktu - Lhůta pro předložení připomínek.                                                                                                                                                                                                                                               
Operational Procedure for Marking Anatel Homologation Identification in 
Telecommunications Product - The final date for comments. 

V00T

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology-
INMETRO

Brazílie 17. 5. 2020 Addendum

G/TBT/N/BRA/994/Ad
d.1

27. 4. 

Vývoz chemických 
látek uplatňovaných v 
boji proti Covid-19 - 
(chlorochin, 
hydroxychlorochin a 
azithromycin)

Usnesení číslo RDC 352, kterým se stanoví předchozí povolení pro vývoz 
chlorochinu, hydroxychlorochinu a azithromycinu a jeho solí používaných v úsilí 
proti Covid-19, bylo změněno.                                                                                                                                                                                                                                                                 
The Resolution RDC number 352, which establishes previous authorization for 
the export of chloroquine, hydroxychloroquine, and azithromycin and its salts 
devoted to the efforts against Covid-19, was changed. 

S00S, C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology-
INMETRO

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/KOR/891 27. 4. Nakládání s 
biologickými přípravky

Pravidla pro vymáhání bezpečnosti a podpory týkající se vyspělých biologických 
přípravků.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Enforcement rules for advanced biological products regarding safety and 
support.

S00S, C10P Ministry of Food and 
Drug Safety Korea 26. 6. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/KWT/549 27. 4. Ochranné prostředky 
dýchacích orgánů 

BS EN 143: 2000 „Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry částic - 
Požadavky, zkoušení, označování“                                                                                                                                                                                                                                           
BS EN 143:2000 "Respiratory protective devices - Particle filters - 
Requirements, testing, marking"

S10S, X40M

Public Authority for 
Industry (PAI), 
Kuwait Standard & 
Metrology 
Department 
(KUWSMD)

Kuwajt 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/434 27. 4. Kyselina 
chlorovodíková

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky a metody zkoušení a 
odběru vzorků kyseliny chlorovodíkové.                                                                                                                                                                                                                         
This Draft Tanzania Standard specifies requirements and methods of test and 
sampling of hydrochloric acid.

C10C, S70E Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/435 27. 4. Průmyslová sůl 
(solanka)

Tento návrh tanzanijské normy předepisuje požadavky a metody odběru vzorků 
a zkoušky pro průmyslové soli.                                                                                                                                                                                                              
This Draft Tanzania Standard prescribes the requirements and the methods of 
sampling and tests for industrial common salt.

C10C, S70E, 
N10E

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/436 27. 4. Kaolin

Tento návrh tanzanijské normy předepisuje požadavky a metody odběru vzorků 
a testování lehkého kaolinu pro použití v chemickém průmyslu.                                            
This Draft Tanzania Standard prescribes the requirements and the methods of 
sampling and testing of light kaolin for use in chemical industries. 

C00C, N10E, 
B00

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/437 27. 4. Hydrogenuhličitan 
sodný (jedlá soda)

Tento návrh tanzanijské normy předepisuje požadavky a metody odběru vzorků 
a zkoušky pro hydrogenuhličitan sodný.                                                                                                                                                                                                           
This Draft Tanzania Standard prescribes the requirements and the methods of 
sampling and test for sodium bicarbonate.

C10C, S70E, 
C80A, N10E

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/438 27. 4. Kyselina sírová

Tento návrh tanzanijské normy předepisuje požadavky a metody odběru vzorků 
a testování kyseliny sírové.                                                                                                                                                                                                                                    
This Draft Tanzania standard prescribes the requirements and the methods of 
sampling and testing of sulfuric acid.

C10C, S70E, 
N10E

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/439 27. 4. Kapalina ze skořápek 
kešu ořechů

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky pro kapalinu ze skořápek kešu ořechů (CNSL) pro průmyslové použití.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
This draft Tanzania Standard specifies the requirements, methods of sampling 
and tests for cashew nut shell liquid (CNSL) for industrial use.

C20A, C00C, 
S60E

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/440 27. 4. Lepidla na dřevo

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
testování lepidel na bázi polyvinyl acetátu určených k lepení dřeva na dřevo.                                                                                                                                 
This Draft Tanzania Standard specifies requirements, methods of sampling and 
testing for Polyvinyl Acetate-Based adhesives intended for the bonding of wood 
to wood.

C10C, S70E, 
N10E

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/441 27. 4. Lak Schellac

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
testování laku Shellac používaného k ochraně a zdobení dřevěných povrchů.                                                                                                                                   
This Draft Tanzania Standard specifies requirements, methods of sampling and 
testing for Shellac varnish used for protection and decoration of wooden 
surfaces.

C10C, S70E, 
N10E

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/442 27. 4. Majonéza

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a metody 
testování majonézy určené k lidské spotřebě.                                                                                                                                                                                                   
This Tanzania Standard specifies requirements, sampling and testing methods 
for mayonnaise intended for human consumption.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/443 27. 4. Zázvorová pasta

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, odběr vzorků a zkoušky na 
zázvorovou pastu připravenou ze Zingiber officinale určenou k lidské spotřebě.                                                                                                                                         
This Tanzania Standard specifies requirements, sampling and test for ginger 
paste prepared from Zingiber officinale intended for human consumption.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 27. 6. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/TZA/444 27. 4. Koriandr

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a zkoušky 
pro osivo koriandru (Coriandrum sativum L.) v celé a mleté (práškové) formě 
určené k lidské spotřebě.                                                                                                            
This Tanzania Standard specifies the requirements, methods of sampling and 
test for coriander seed (Coriandrum sativum L.), in the whole and ground 
(powdered) forms intended for human consumption.

C20A, C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/445 27. 4. Vanilka

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a zkoušky 
na vanilku druhu Vanilla fragrans (Salisbury) Ames, syn. Vanilla planifolia 
Andrews.                                                                                                                                                                                                                                                                
This Tanzania Standard specifies requirements, methods of sampling and test 
for vanilla belonging to the species Vanilla fragrans (Salisbury) Ames, syn. 
Vanilla planifolia Andrews. 

C20A, C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/446 27. 4. Prášek z plodů 
baobabu

Tato tanzanijská norma předepisuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky pro prášek z plodů baobabu (Adansonia digitata) určený k lidské 
spotřebě a průmyslovému použití.                                                                                                         
This Tanzania standard prescribes requirements, methods of sampling and test 
for Baobab fruit powder (Adansonia digitata) intended for human consumption 
and industrial use.

C20A, C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1118/A
dd.6

27. 4. 
Ekologický chov 
hospodářských zvířat 
a drůbeže                                                                                          

Zemědělská marketingová agentura (AMS) požaduje veřejný komentář ke 
zprávě o ekonomické analýze týkající se postupů ekologického chovu 
hospodářských zvířat a drůbeže.                                                                                                                      
The Agricultural Marketing Service (AMS) requests public comment on an 
Economic Analysis Report related to the Organic Livestock and Poultry 
Practices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

C30A, C90A, 
S60E

Agricultural 
Marketing Service USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1614 27. 4. Obchodní a 
průmyslové ventilátory

Petice požaduje, aby DOE pokračovalo v předchozím zákonodárném úsilí o 
vytvoření federálního zkušebního postupu pro obchodní a průmyslové 
ventilátory tak, aby takový zkušební postup byl založen na připravované 
průmyslové zkušební metodě.                                                                                                                                                                                                                                                                              
The petition, which appears at the end of this document, requests that DOE 
resume a previous DOE rulemaking effort to establish a Federal test procedure 
for commercial and industrial fans, and that such test procedure be based on an 
upcoming industry test method.

N20E, S50E

Office of Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy 
(OEERE), 
Department of 
Energy (DOE)

USA 26. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/VNM/165 27. 4. Benzín, motorová 
nafta, biopalivo

Tento návrh technického předpisu stanoví limity technických specifikací 
týkajících se bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a požadavků na řízení 
kvality benzínů, nafty a biopaliv.                                                                                                     
This draft technical regulation stipulates the limit of technical specifications 
concerning safety, healthy, environment and the requirements for quality 
management for gasolines, diesel fuel oils and biofuels.

N40E, S50E, 
S00S

Directorate for 
Standards, 
Metrology and 
Quality

Vietnam 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CAN/611 28. 4. Elektronická kuřácká 
zařízení

Opatření navrhovaná za účelem zákazu prodeje elektronických kuřáckých 
zařízení obsahujících některá aromatická činidla.                                                                                                                        
Measures are therefore being proposed to prohibit the sales of electronic 
smoking devices that contain certain flavouring agents.

S00S, X00M Department of 
Health and Wellness Kanada 15. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1129 28. 4. 
Vybavení dětských 
hřišť a povrchové 
úpravy

První dodatek k závazné normě SI 1498 část 8. Tento dodatek mění požadavek 
na značení uvedený v oddíle 2.3.                                                                                                                                                                                                                             
First amendment to the Mandatory Standard SI 1498 part 8. This amendment 
changes a signage requirement appearing in section 2.3.

H20, B00 Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1130 28. 4. Suché směsi pro 
přípravu polévky

Revize povinné normy SI 387 zabývající se suchými směsmi pro přípravu 
polévky.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Revision of the Mandatory Standard SI 387, dealing with dry mixtures for 
preparing soup.

C50A Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 27. 6. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/ISR/1131 28. 4. Svítidla pro jevištní 
osvětlení

Revize povinné normy SI 20 část 2.17 zabývající se svítidly pro jevištní 
osvětlení, televizní a filmová studia (venkovní a vnitřní).                                                                                                                                                                       
Revision of the Mandatory Standard SI 20 part 2.17, dealing with luminaires for 
stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor). 

N20E, B00 Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1132 28. 4. Minerální vlna pro 
tepelnou izolaci

Revize částečně závazné normy SI 751 zabývající se minerální vlnou pro 
tepelnou izolaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Revision of the partially Mandatory Standard SI 751, dealing with mineral wool 
for thermal insulation.

B10, B20, S10E, 
X40M

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1133 28. 4. Transformátory 
středního výkonu

Revize závazných norem SI 50464 část 1 a SI 50541 část 1, které se zabývají 
transformátory středního výkonu 50 Hz.                                                                                                                                                                                                                 
Revision of the Mandatory Standards SI 50464 part 1 and SI 50541 part 1, 
dealing with medium power transformers 50 Hz.

N20E, N40E, 
S50E, I10

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/413 28. 4. 
Označování čokolády 
a čokoládových 
výrobků

MOHW navrhuje oznámit povinnost nabídnout prostřednictvím označování 
čokolády a čokoládových výrobků spotřebitelům správné informace pro výběr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
The MOHW proposes to announce the labelling requirement of Chocolate and 
Chocolate Products to offer consumers right information for choice.

C60A
Food and Drug 
Administration 
(FDA)

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

27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/447 28. 4. Koření a sušené 
aromatické rostliny 

Tento kodex hygienické praxe se vztahuje na koření a sušené aromatické 
rostliny - celé, drcené, mleté nebo míchané. Pokrývá minimální požadavky na 
hygienu pro produkci, sklizeň, posklizňovou technologii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
This code of hygienic practice applies to spices and dried aromatic plants -
whole, broken, ground or blended. It covers the minimum requirements of 
hygiene for production, harvesting, post-harvest technology.

C20A, C50A, 
C70A, S10E, 
T00T

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/448 28. 4. Sušené listy citronové 
trávy

Tato tanzanijská norma předepisuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky pro sušené listy citronové trávy (Cymbopogon citratus L.) určené k 
lidské spotřebě.                                                                                                                                          
This Tanzania standard prescribes requirements, methods of sampling and test 
for dried Lemongrass leaves (Cymbopogon citratus L.) intended for human 
consumption.

C20A, C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/449 28. 4. Tamarindová dužina

Tato tanzanijská norma předepisuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky pro tamarindovou dužinu získanou ze zralých plodů Tamarindus indica 
určenou k lidské spotřebě.                                                                                                         
This Tanzania standard prescribes the requirements, methods of sampling and 
test for tamarind pulp, obtained from the mature fruits of Tamarindus indica 
intended for human consumption

C20A, C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/450 28. 4. Intravenózní tekutiny

Tato tanzanijská norma bude použita k odůvodnění stavu správného výrobního 
postupu (GMP) pro intravenózní tekutiny podávané v nemocničních infuzních 
jednotkách.                                                                                                                            
This Tanzania Standard shall be used to justify good manufacturing practices 
(GMP) status for Intravenous fluids produced in hospital Infusion Units.

C10P, S10S Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/451 28. 4. 
Metylovaný 
(denaturovaný) 
alkohol

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky 70% metylovaného (denaturovaného) alkoholu, který bude užíván jako 
lékařský dezinfekční prostředek, kosmetický prostředek a rozpouštědlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
This Draft Tanzania Standard specifies requirements, methods of sampling and 
test of Methylated spirit 70% to be used as Medical disinfectant, Cosmetics and 
Solvent. 

C10P, C20P, 
C50C

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 27. 6. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/TZA/452 28. 4. Vodný roztok dextrózy

Tento návrh tanzanijské normy pokrývá chemické a biologické požadavky na 
vodný roztok dextrózy pro injekce, který byl vyroben a zabalen do vhodných 
nádob, uzavřen a sterilizován.                                                                                                    
This Draft Tanzania standard covers chemical and biological requirements for a 
solution of dextrose in water for injections that has been manufactured and 
packed into suitable containers, sealed and sterilized.

C10P, S00S, 
S10E

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/453 28. 4. 

Vodné roztoky 
chloridu sodného, 
chloridu draselného, 
chloridu vápenatého a 
laktátu sodného 

Tento návrh  tanzanijské normy pokrývá chemické a biologické požadavky na 
vodné roztoky chloridu sodného, chloridu draselného, chloridu vápenatého a 
laktátu sodného pro injekce, které byly vyrobeny a zabaleny do vhodných 
nádob, uzavřeny a sterilizovány. Specifikuje také požadované označení.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
This Draft Tanzania standard covers chemical and biological requirements for a 
solution of sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride and sodium 
lactate in water for injections that have been manufactured and packed into 
suitable containers, sealed and sterilized. It also specifies the required marking.

C10P, S00S, 
S10E,  X40M

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/454 28. 4. Vodný roztok chloridu 
sodného

Tento návrh tanzanijské normy pokrývá chemické a biologické požadavky na 
solný (fyziologický) roztok pro injekce, který byl vyroben a zabalen do vhodných 
nádob, uzavřen a sterilizován. Specifikuje také požadované označení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
This Draft Tanzania standard covers chemical and biological requirements for a 
solution of sodium chloride in water for injections that has been manufactured 
and packed into suitable containers, sealed and sterilized. It also specifies the 
required marking.

C10P, S00S, 
S10E, X40M

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/455 28. 4. Polévky

Tato norma stanoví požadavky, metodu odběru vzorků a testování 
dehydratovaných polévek a konzervovaných polévek a vývarů.                                                                                                                                                                                            
This Standard specifies requirements, method of sampling and testing for 
dehydrated soup and canned soups and broths.

C50A, S10E Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/456 28. 4. Energetické nápoje

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a zkoušky 
energetických nápojů určených k lidské spotřebě. Norma zahrnuje také 
nízkokalorické nápoje.                                                                                            
This Tanzania standard specifies requirements, methods of sampling and test 
for energy drinks for human consumption. The standard also covers low calorie 
drinks.

C50A, S00S Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 27. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1519/A
dd.3

28. 4. Cigarety

Oznámení o změně požadavků na podávání zpráv pro federální zákon o 
označování a reklamě na cigarety (FCLAA) a pro zákon o komplexní výchově ke 
zdraví bez kouření (CSTHEA).                                                                                          
Notice of Change in Reporting Requirements for The Federal Cigarette Labeling 
and Advertising Act (FCLAA) and Comprehensive Smokeless Tobacco Health 
Education Act (CSTHEA).

S00S, X40M

Centers for Disease 
Control and 
Prevention (CDC), 
Department of 
Health and Human 
Services

USA _ Addendum

G/TBT/N/VNM/116/A
dd.2

28. 4. Automobily

Návrh vyhlášky, kterou se mění a doplňuje řada článků vyhlášky o obchodních 
požadavcích na výrobu, montáž a dovoz automobilů, záruční a servisní služby 
pro automobily.                                                                                                                  
Draft Decree amending and supplementing a number of articles of Decree 
No.116/2017/ND-CP on business requirements for manufacturing, assembly and 
imports of automobiles, automobiles warranty and maintenance services.

T40T, X00M Ministry of Industry 
and Trade Vietnam _ Addendum

G/TBT/N/ISR/1134 29. 4. Kakaová směs
Revize částečně závazné normy SI 1351, která se zabývá kakaovou směsí. 
Revision of the partially Mandatory Standard SI 1351, dealing with cocoa 
compound. 

C20A, C50A, 
C70A, C80A, 
S00S

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 28. 6. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/ISR/1135 29. 4. Zářivky s vlastním 
předřadníkem

Revize částečně povinné normy SI 60968 zabývající se zářivkami s vlastním 
předřadníkem.                                                                                                                                                                                                                                              
Revision of the partially Mandatory Standard SI 60968, dealing with self-
ballasted fluorescent lamps.

N20E, I10 Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 28. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1136 29. 4.
Přeprava 
potravinářských 
výrobků 

Revize částečně závazné normy č. 1291 zabývající se vozidly pro přepravu 
potravinářských výrobků při regulované teplotě.                                                                                                                                                                                             
Revision of the partially Mandatory Standard 1291, dealing with vehicles for 
food products transport in a controlled temperature. 

C50A, T40T, I10 Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 28. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/457 29. 4. Tělové mýdlo proti 
komárům

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro tělové mýdlo odpuzující komáry a chránící před jejich 
kousnutím.                                                                                                                          
This Draft Tanzania Standard specifies requirements, sampling and test 
methods for mosquito repellent soap for body cleaning and protection from 
mosquito bites. 

C20P, S00S Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 28. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/458 29. 4. Vodný roztok chloridu 
sodného a dextrózy 

Tento návrh tanzanijské normy pokrývá chemické a biologické požadavky na 
vodný roztok chloridu sodného a dextrózy pro injekce, který byl vyroben a 
zabalen do vhodných nádob, uzavřen a sterilizován. Specifikuje také 
požadované označení.
This Draft Tanzania standard covers chemical and biological requirements for a 
solution of sodium chloride and dextrose in water for injections that has been 
manufactured and packed into suitable containers, sealed and sterilized. It also 
specifies the required marking.

C10P, S00S, 
S10E, X40M

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 28. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/715 29. 4.
Účinná látka 
karbendazim v 
biocidních přípravcích 

Tento návrh prováděcího nařízení Komise schvaluje karbendazim jako účinnou 
látku pro použití v biocidních přípravcích typů 7 a 10.                                                                                                                                                                                   
This draft Commission Implementing Regulation approves carbendazim as an 
active substance for use in biocidal products of product-types 7 and 10.

C10P European 
Commission EU 28. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/962/Ad
d.1/Corr.1

30. 4. 

Kontrolní postupy a 
analýzy pro kontrolu 
nápojů, vína a 
derivátů hroznů a vína

Cílem tohoto dokumentu je informovat o správném úplném znění oznámení 
G/TBT/N/BRA/962/Add.1.                                                                                                                                                                                                                                          
This document aims to inform the correct full text referring to 
G/TBT/N/BRA/962/Add.1.

C50A

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology-
INMETRO

Brazílie _ Corrigendum

G/TBT/N/BRA/967/Ad
d.1/Corr.1

30. 4. 

Chininová toniková 
voda, složený nápoj, 
čaj, nealkoholický 
nápoj

Cílem tohoto dokumentu je informovat o správném úplném znění oznámení  
G/TBT/N/BRA/967/Add.1.                                                                                                                                                                                                                                          
This document aims to inform the correct full text referring to 
G/TBT/N/BRA/967/Add.1.

C50A

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology-
INMETRO

Brazílie _ Corrigendum

G/TBT/N/BRA/994/Ad
d.1/Corr.1

30. 4. 

Vývoz chemických 
látek uplatňovaných v 
boji proti Covid-19 - 
(chlorochin, 
hydroxychlorochin a 
azithromycin)

Cílem tohoto dokumentu je informovat o správném úplném znění oznámení 
G/TBT/N/BRA/994/Add.1                                                                                                                                                                                                                                              
This document aims to inform the correct full text referring to 
G/TBT/N/BRA/994/Add.1.

S00S, C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology-
INMETRO

Brazílie _ Corrigendum

G/TBT/N/TPKM/414 30. 4. Označování zboží

V reakci na moderní obchodní prostředí a za účelem ochrany práv spotřebitelů 
na informace provedlo Ministerstvo hospodářství úplné přezkoumání zákona o 
označování zboží.                                                                                                                
In response to the modern commercial environment and in order to protect the 
consumers' right to know, the Ministry of Economic Affairs has conducted a full 
review to amend the Commodity Labeling Act.

X40M
Department of 
Commerce, Ministry 
of Economic Affairs

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

29. 6. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/JAM/93 30. 4. Desinfekční 
prostředek na ruce

Tato jamajská norma předepisuje požadavky na dezinfekční prostředky na ruce 
na bázi alkoholu pro okamžité použití. Norma nezahrnuje dezinfekční prostředky 
na ruce na bez alkoholu.                                                                                                             
This Jamaican Standard prescribes the requirements for alcohol based instant 
hand sanitizers. The standard does not cover non-alcohol based hand 
sanitizers.

S00S, C50C, 
C20P

Bureau of Standards 
Jamaica Jamajka 3. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/459 30. 4. Kraftové lepenkové 
desky

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro kraftovou lepenkovou desku.                                                                                                                                                                                                                          
This draft Tanzania Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods of Kraft liner board.

N10E, S10E Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 29. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/460 30. 4. Pohlednice

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro pohlednice.                                                                                                                                                                                                                                                              
This draft Tanzania Standard specifies the requirements, sampling, and test 
methods of post card.

N10E, X00M Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 29. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/461 30. 4. Pergamenový papír

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro pergamenový papír.
This draft Tanzania Standard specifies the requirements, sampling, and test 
methods of glassine paper.

N10E, S10E Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 29. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/462 30. 4. Rolované utěrky 
(papírové)

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro Jumbo rolované utěrky.                                                                                                                                                      
This draft Tanzania Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for Jumbo tissue roll.

N10E, C20P Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 29. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHE/240/Ad
d.1

1. 5. Energetická účinnost 
chladících spotřebičů

Spolková rada přijala konečnou verzi vyhlášky o energetické účinnosti pro 
chladící spotřebiče.                                                                                                                                                                                                                                                               
The Federal Council adopted the final version of the Energy Efficiency 
Ordinance for Refrigerating appliances.

N20E, S50E Swiss Federal Office 
of Energy Švýcarsko _ Addendum
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