
w19 4/5/20 - 8/5/20 Nové notifikace

Číslo notifikace 
G/TBT/N/

Datum 
zveřejnění 
notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace Výrobkový kód Odpovědná instituce
Notifikující člen 

dohody 
WTO/TBT

Lhůta pro 
připomínky Typ

G/TBT/N/THA/383/Re
v.5

4. 5. 
Dovoz průmyslových 
výrobků v souvislosti s 
Covid-19

Thajský institut průmyslových norem (TISI) oznámil za účelem zabránit a omezit 
šíření ohniska nákazy Coronavirus Disease 2019 notifikaci průmyslové normy: 
Vydání licence pro dovoz průmyslových výrobků určených k prodeji, které jsou 
podle ministerských nařízení v souladu s normami, se uděluje pouze pro dovoz 
na jednu zásilku.                                                                                                                                                                                                                              
The Thai Industrial Standards Institute (TISI) has announced the notification of 
the Thai Industrial Standards to prevent and restrict the spread of the 
Coronavirus Disease 2019 outbreak. The issuing of a license to import for sale 
the industrial products which are required by ministerial regulations to conform 
with the standards shall be granted for import per shipment only

S00S, X00M

Thai Industrial 
Standards Institute 
(TISI), Ministry of 
Industry

Thajsko _ Revize

G/TBT/N/THA/568 4. 5. Elektronický odpad

Ministerstvo obchodu oznámilo oznámením Ministerstva obchodu, že dovoz 
elektronického odpadu do Thajska je zakázán.                                                                                                                                                                                                                              
The Ministry of Commerce has announced the notification Ministry of Commerce 
which the import of E-waste into Thailand is prohibited. 

N20E, N30E, 
S20E, S50E, 
C30C

Department of 
Foreign Trade, 
Ministry of 
Commerce

Thajsko 3. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/THA/569 4. 5. 

Léčiva, zdravotnická 
zařízení, nebezpečné 
látky používané v 
domácnostech a 
dezinfekční prostředky 
pro ruce v souvislosti s 
Covid-19

Toto oznámení stanoví, během epidemie nového koronaviru (COVID-19), 
dočasná kritéria a postupy pro registraci dovážených léčiv, zdravotnických 
prostředků (chirurgická maska, maska N95, osobní ochranné prostředky: OOP, 
diagnostické soupravy in vitro), nebezpečných látek používaných v 
domácnostech a ručních dezinfekčních prostředků.                                                                                                            
This Notification establishes temporary criteria and procedures for market 
authorization of imported pharmaceuticals, medical devices (surgical mask, N95 
mask, Personal Protective Equipment: PPE, in vitro diagnostic test kits), 
hazardous substances used in households and hand sanitizers during the 
epidemic of the new coronavirus (COVID-19)

S00S, C00P, 
C10C, C50C, 
S70E

Thai Food and Drug 
Administration Thajsko _ Notifikace

G/TBT/N/THA/570 4. 5. 
Zdravotnické 
prostředky v 
souvislosti s Covid-19

Toto oznámení stanoví dočasná kritéria pro přijímání osvědčení o volném prodeji 
za účelem udělení povolení pro dovoz zdravotnických prostředků během 
epidemie nového koronaviru (COVID-19).                                                                                      
This Notification establishes temporary criteria for acceptance of Certificates of 
Free Sale assemble for granting market authorization of imported medical devices 
during the epidemic of the new coronavirus (COVID-19). 

S10S Thai Food and Drug 
Administration Thajsko _ Notifikace

G/TBT/N/THA/571 4. 5. Testovací soupravy v 
souvislosti s Covid-19

Toto oznámení stanoví dočasná kritéria pro přijímání dokumentů 
shromažďovaných za účelem udělení povolení pro dovoz diagnostických 
testovacích souprav používaných v naléhavých případech ohrožení veřejného 
zdraví novým koronavirem (COVID-19).                                                                                                                                                                                                                                                                  
This Notification establishes temporary criteria for acceptance of documents 
assemble for granting market authorization of imported diagnostic test-kit used in 
the public health emergency of the new coronavirus (COVID-19). 

S10S Thai Food and Drug 
Administration Thajsko _ Notifikace

G/TBT/N/THA/572 4. 5. 

Nakládání s 
nebezpečnými látkami 
prostřednictvím e-
nástroje

Stanovení provozních pokynů týkajících se nebezpečných látek v odpovědnosti 
Ministerstva pro rozvoj průmyslu za pomoci elektronického média/nástroje, které/ý 
podnikatelům usnadní nakládání s nebezpečnými látkami v situacích pandemie 
infekce koronaviru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
To define the operation guideline of the hazardous substances under the 
responsibility of the Department of Industrial Works by using electronic media to 
facilitate the entrepreneurs about the operation of the hazardous substances in 
the situations of coronavirus infection pandemic.

S00S, C10C, 
S70E, SERV30

Department of 
Industrial Works 
(DIW), Ministry of 
Industry

Thajsko _ Notifikace
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G/TBT/N/THA/573 4. 5. 

Nakládání s 
nebezpečnými látkami 
prostřednictvím e-
nástroje

Každá osoba, která má v úmyslu vyrábět nebo dovážet nebezpečnou látku, může 
požádat o registraci a osvědčení o nebezpečné látce prostřednictvím elektronické 
platformy nazvané HSSS (Single Submissionance Single Submission)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Any  person  who  has  intention  to produce  or  import  hazardous  substance 
are able to apply for a registration and a certificate of hazardous substance 
through the electronic platform called HSSS (Hazardous Substance Single 
Submission)

S00S, C10C, 
S70E, SERV20

Department of 
Industrial Works 
(DIW), Ministry of 
Industry

Thajsko _ Notifikace

G/TBT/N/THA/574 4. 5. 

Kosmetické výrobky s 
obsahem alkoholu 
určené k desinfekci 
rukou  

Toto oznámení určuje vlastnosti kosmetických výrobků obsahujících alkohol 
určených k dezinfekci rukou, které se nesmí vyrábět, dovážet nebo prodávat.                                                                                                                                
Notification determines the characteristics of cosmetic products containing alcohol 
for hand sanitization that are not allowed to produce, import or sale.

C20P, C50C, 
S00S

Thai Food and Drug 
Administration Thajsko _ Notifikace

G/TBT/N/USA/1394/A
dd.4

4. 5. 
Nové normy pro CO2 
a spotřebu paliva pro 
automobily

EPA mění normy pro oxid uhličitý a spotřebu paliva. Normy stanovené touto akcí 
se vztahují na osobní automobily a lehké nákladní automobily.                                                                                                                                                                                             
EPA is amending carbon dioxide standards and fuel economy standards. The 
standards set by this action apply to passenger cars and light trucks.

T40T, S30E, 
S50E, N40E

Environmental 
Protection Agency 
and National 
Highway Traffic 
Safety 
Administration

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1615 4. 5. Kyslíkové láhve a 
ventily

FAA navrhuje přijmout novou směrnici o letové způsobilosti (AD) pro určité 
sestavy kyslíkových lahví a ventilů AVOX System Inc. (dříve Scott Aviation) a 
sestavy kyslíkových ventilů instalovaných v různých dopravních letadlech, ale 
nejen v nich..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
The FAA proposes to adopt a new airworthiness directive (AD) for certain AVOX 
System Inc. (formerly Scott Aviation) oxygen cylinder and valve assemblies; and 
oxygen valve assemblies; installed on but not limited to various transport 
airplanes. 

T10T, I20, I40, 
S00S

Federal Aviation 
Administration (FAA) USA 15. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/503/Ad
d.3

4. 5. 
Program na úsporu 
energie: Malé 
elektrické motory

Zákon o energetické politice a úsporách z roku 1975, ve znění pozdějších 
předpisů, předepisuje normy pro úsporu energie pro různé spotřební výrobky a 
určitá obchodní a průmyslová zařízení, včetně malých elektrických motorů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
The Energy Policy and Conservation Act of 1975, as amended, prescribes energy 
conservation standards for various consumer products and certain commercial 
and industrial equipment, including small electric motors.

N20E, S50E, 
X00M

Office of Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy, 
Department of 
Energy

USA 29. 6. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/799/Ad
d.4

4. 5. 
Program na úsporu 
energie: Zářivky a 
reflexní žárovky

Americké ministerstvo energetiky („DOE“) zahajuje snahu za účelem změnit 
současné normy pro úsporu energie pro zářivky pro běžné (všeobecné) použití 
(„GSFL“) a reflexní žárovky („IRL“).                                                                                        
The U.S. Department of Energy ("DOE") is initiating an effort to determine 
whether to amend the current energy conservation standards for general service 
fluorescent lamps ("GSFLs") and incandescent reflector lamps ("IRLs").

N20E, S50E

Office of Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy, 
Department of 
Energy

USA 1. 6. 2020 Addendum

G/TBT/N/VNM/166 4. 5. 
Zařízení s krátkým 
dosahem osvobozená 
od licence (SRDs)

Účelem tohoto národního technického předpisu je nahradit současné národní 
technické normy (QCVN 74: 2020/BTTTT „Národní technický předpis pro zařízení 
krátkého dosahu ve frekvenčním rozsahu 1 GHz - 40 GHz“).                                                                                                                                                                                        
This National technical regulation is intended to supersede current National 
technical standards (QCVN 74:2020/BTTTT “National technical regulation on 
short-range devices in the frequency range 1 GHz - 40 GHz”).

N20E, V20T, I10
Ministry of 
Information and 
Communications

Vietnam 3. 7. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/VNM/167 4. 5. 

Zařízení pro 
širokopásmový přenos 
dat s ekvivalentním 
izotropním 
vyzařovaným výkonem  

Účelem tohoto národního technického předpisu je nahradit současné národní 
technické normy (QCVN 54: 2011/BTTTT „Národní technický předpis pro rádiová 
zařízení pracující v pásmu 2,4 GHz a používající techniky modulace 
rozprostřeného spektra“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
This National technical regulation is intended to supersede current National 
technical standards (QCVN 54: 2011/BTTTT “National technical regulation on 
radio equipment operating in the 2.4 GHz band and using spread spectrum 
modulation techniques”). 

N20E, V20T, 
T10T, I10

Ministry of 
Information and 
Communications

Vietnam 3. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/VNM/168 4. 5. 

Rádiová zařízení v 
nízkoenergetických 
širokopásmových 
sítích LPWAN

Tento návrh národního technického předpisu specifikuje technické požadavky na 
rádiovou frekvenci, technické podmínky a zkušební postupy pro rádiová zařízení 
v nízkoenergetických širokopásmových sítích LPWAN (známých také jako IMT 
IoT) provozovaných v pásmu 920 MHz - 922,5 MHz.                                                                                                                                                                                                                                                                                
This draft national technical regulation specifies technical requirements on radio 
frequency, technical conditions and test procedures for radio equipment in the 
Low power wide area networks LPWAN (also known as non-IMT IoT) operating in 
the 920 MHz – 922.5 MHz band.

N20E, V00T, I10
Ministry of 
Information and 
Communications

Vietnam 3. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/VNM/169 4. 5. 
Digitální pozemský 
televizní přijímač DVB-
T2

Účelem tohoto národního technického předpisu je nahradit současné národní 
technické normy (QCVN 63: 2012/BTTTT „Národní technický předpis o digitálním 
pozemním televizním přijímači DVB-T2“).                                                                                        
This National technical regulation is intended to supersede current National 
technical standards (QCVN 63: 2012/BTTTT "National technical regulation on 
digital terrestrial television receiver DVB-T2")

N20E, V20T, I10
Ministry of 
Information and 
Communications

Vietnam 3. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/VNM/170 4. 5. 

Ruční radiotelefony 
VHF operující v 
pásmech námořní 
pohyblivé služby

Účelem tohoto národního technického předpisu je nahradit současné národní 
technické normy (QCVN 50: 2011/BTTTT „Národní technický předpis pro 
radiotelefon VHF používaný na záchranných plavidlech“).                                                                      
This National technical regulation is intended to supersede current National 
technical standards (QCVN 50:2011/BTTTT “National technical regulation on 
VHF radiotelephone used on the survival craft”).

N20E, V20T, 
I10, T20T

Ministry of 
Information and 
Communications

Vietnam 3. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/VNM/171 4. 5. 

Ruční radiotelefony 
VHF operující v 
pásmech námořní 
pohyblivé služby

Účelem tohoto národního technického předpisu je nahradit současné vnitrostátní 
technické normy (QCVN 52: 2011/BTTTT „Národní technický předpis pro 
radiotelefon VHF pro námořní mobilní službu“).                                                                                 
This National technical regulation is intended to supersede current National 
technical standards (QCVN 52:2011/BTTTT “National technical regulation on 
VHF radiotelephone for the maritime mobile service”.

N20E, V20T, 
I10, T20T

Ministry of 
Information and 
Communications

Vietnam 3. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/716 5. 5. Formaldehyd v 
biocidních přípravcích

Tento návrh prováděcího nařízení Komise schvaluje formaldehyd jako účinnou 
látku pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3.                                                                                                                                                                                   
This draft Commission Implementing Regulation approves formaldehyde as an 
active substance for use in biocidal products of product-types 2 and 3.

C10C, S70E, 
C20A

European 
Commission EU 4. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/MEX/445/A
dd.2

5. 5. Med

Oznámený návrh mexické úřední normy stanoví obecné vlastnosti pro výrobu 
medu, které podpor ují péči o včely medonosné a jejich správný vývoj, a 
specifikace pro uvádění medu na trh, ať už pro přímou spotřebu a/nebo 
zpracování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
The notified draft Mexican Official Standard establishes the general 
characteristics for the production of honey which promote the care of honey bees 
and their proper development, and the specifications for the marketing of honey, 
whether for direct consumption and/or processing.

C20A, C50A
Ministry of 
Agriculture and 
Rural Development

Mexiko _ Addendum
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G/TBT/N/MEX/465 5. 5. Sýry - posuzování 
shody

Tento návrh postupu pro posuzování shody se vztahuje na všechny sýry a jejich 
různé názvy, které se uvádějí na trh na území Spojených států mexických.                                                                                                                                         
This Draft Procedure for the Evaluation of Conformity is applicable to all cheeses 
and their different denominations that are marketed in the territory of the United 
Mexican States.

C20A, C50A, 
X00M

Secretary of 
Economy / Secretary 
of Agriculture, 
Livestock, Rural 
Development, 
Fisheries and Food

Mexiko 3. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1021/A
dd.2

5. 5. Nabíječky baterií

Americké ministerstvo energetiky (DOE) zahajuje prostřednictvím této žádosti o 
informace (RFI) proces sběru dat za účelem zvážení zda změnit testovací postup 
DOE pro nabíječky baterií.                                                                                   
The U.S. Department of Energy (DOE) is initiating a data collection process 
through this request for information (RFI) to consider whether to amend DOE's 
test procedure for battery chargers.

N20E, C30C, 
X00M, H00

Office of Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy, 
Department of 
Energy

USA 3. 6. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1598/C
orr.2

5. 5.
Radiofrekvenční 
elektromagnetická 
pole

Federální komunikační komise opravuje datum ve Federálním rejstříku dne 6. 
dubna 2020. V tomto dokumentu se Komise snaží vyjádřit k rozšíření rozsahu 
kmitočtů, na které se vztahují její limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
The Federal Communications Commission (Commission) is correcting a date that 
appeared in the Federal Register on 6 April 2020. In this document, the 
Commission seeks comment on expanding the range of frequencies for which its 
radiofrequency (RF) exposure limits apply.

V00T, S00S
Federal 
Communications 
Commission

USA 3. 6. 2020 Corrigendum

G/TBT/N/USA/1616 5. 5. Chemické látky

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

C10C
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 3. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/717 6. 5. 
Námořní vybavení 
(včetně/mimo jiné 
záchranných zařízení)

Návrh nařízení nahrazuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1397 a 
přizpůsobuje svůj obsah změnám příslušných mezinárodních nástrojů.                                                                                                                                                                                          
The draft Regulation replaces Commission Implementing Regulation (EU) 
2019/1397 and adapts its content to changes in the relevant international 
instruments.

T20T, V00T, 
S00S, S50E 

European 
Commission EU 5. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/718 6. 5. Benfluralin (pesticidní 
účinná látka)

Tento návrh prováděcího nařízení Komise stanoví, že schválení účinné látky 
benfluralinu se v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 neobnovuje.                                                                                                                                                                                 
This draft Commission Implementing Regulation provides that the approval of the 
active substance benfluralin is not renewed in accordance with Regulation (EC) 
No 1107/2009. 

C40C, C40A European 
Commission EU 5. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1500/A
dd.1

6. 5. Chemické látky

EPA vydává významná nová pravidla použití (SNURs) podle Zákona o kontrole 
toxických látek (TSCA) pro chemické látky, které jsou předmětem předvýrobního 
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 
premanufacture notices (PMNs). 

C10C
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA _ Addendum
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G/TBT/N/USA/1617 6. 5. Chemické látky - 
hodnocení rizik

EPA oznamuje návrh dokumentů o rozsahu působnosti pro hodnocení rizik 
provedených pro 7 z 20 vysoce prioritních látek určených v prosinci 2019. EPA 
rovněž zahajuje lhůtu pro připomínky k těmto návrhům dokumentů v rozsahu 45 
kalendářních dnů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
EPA is announcing the availability of the draft scope documents for the risk 
evaluations to be conducted for 7 of 20 High-Priority Substances designated in 
December 2019.  EPA is also opening a 45-calendar day comment period on 
these draft scope documents.

C10C, S50E
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 8. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1618 6. 5. Chemické látky - 
hodnocení rizik

EPA oznamuje návrh dokumentů o rozsahu působnosti pro hodnocení rizik 
provedených pro 13 z 20 vysoce prioritních látek určených v prosinci 2019. EPA 
rovněž zahajuje lhůtu pro připomínky k těmto návrhům dokumentů v rozsahu 45 
kalendářních dnů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
EPA is announcing the availability of the draft scope documents for the risk 
evaluations to be conducted for 13 of 20 High-Priority Substances designated in 
December 2019. EPA is also opening a 45-calendar day comment period on 
these draft scope documents.

C10C, S50E
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)
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G/TBT/N/AUS/118 7. 5. Přenosné hasicí 
přístroje bez aerosolu

ACCC navrhuje změnit povinnou bezpečnostní normu pro přenosné hasicí 
přístroje bez aerosolu odkazem na nejnovější dobrovolnou australskou normu 
AS/NZS 1841: 2007, Přenosné hasicí přístroje, části 1 až 8.                                                              
The ACCC is proposing to amend the mandatory safety standard for portable non-
aerosol fire extinguishers by referencing the latest voluntary Australian standard 
AS/NZS 1841:2007, Portable fire extinguishers, Parts 1 to 8.

B20, I20, I40, 
S10E, X40M

Australian 
Competition and 
Consumer 
Commission (ACCC)
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G/TBT/N/AUS/119 7. 5. Kryty šňůr vedených 
na vnitřní straně oken

ACCC přezkoumává předpisy o obchodních praktikách (Norma pro bezpečnost 
spotřebního zboží - kryty pro kabely/šňůry u vnitřních oken) z roku 2010.                                                                                                                                                     
The ACCC is reviewing the Trade Practices (Consumer Product Safety Standard - 
Corded Internal Window Coverings) Regulations 2010.

S00S, X30M, 
B20

Australian 
Competition and 
Consumer 
Commission (ACCC)
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G/TBT/N/USA/1619 8. 5. 
Organické látky - 
proces obnovení 
schválení 

Tento dokument oznamuje obnovení schválení látek uvedených v Národním 
seznamu povolených a zakázaných látek (Národní seznam) v rámci ekologických 
předpisů Ministerstva zemědělství USA (USDA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
This document announces the renewal of substances listed on the National List 
of Allowed and Prohibited Substances (National List) within the U.S. Department 
of Agriculture's (USDA) organic regulations. 

C20A, C50A

Agricultural 
Marketing Service 
(AMS), Department 
of Agriculture 
(USDA)
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