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G/TBT/N/CHN/1420 11. 5. Balené potraviny Tato norma specifikuje požadavky na označování balených potravin.
This standard specifies the requirements for the labelling of prepackaged food.

C50A, C60A, 
S10E

National Health 
Commission of the 
People’s Republic of 
China

Čína 10. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1421 11. 5. Tlakové hrnce

Tato norma specifikuje stupeň energetické účinnosti, mezní hodnotu energetické 
účinnosti a zkušební metodu pro elektrický tlakový hrnec.                                                                                                                                                            
This standard specifies the energy efficiency grade, energy efficiency limit value and 
test method of electric pressure cooker.

C50A, S50E, I10, 
I20, N20E

State Administration 
for Market Regulation 
(Standardization 
Administration of the 
P.R.C.)

Čína 10. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1422 11. 5. Ochranný oděv odolný 
proti ohni

Tato část specifikuje technické požadavky, zkušební metody, pravidla pro kontrolu, 
identifikaci, balení a skladování ochranných oděvů odolných proti ohni.                                                                                                                                
This part specifies the technical requirements, test methods, inspection rules, 
identification, packaging and storage of flame retardant protective clothing. 

B20, S00S, 
S10E, X30M

State Administration 
for Market Regulation 
(Standardization 
Administration of the 
P.R.C.)

Čína 10. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1423 11. 5. Výstražné oděvy s 
vysokou viditelností

Tato norma stanoví úroveň, požadavky na provedení, požadavky na odolnost, 
zkušební metody a značky pro výstražné oděvy s vysokou viditelností určené pro 
profesionální použití.                                                                                                     
This standard specifies the level, design requirements, performance requirements, 
test methods and marks of high-visibility warning clothing for professional use. 

B20, S00S, 
X30M, X40M

State Administration 
for Market Regulation 
(Standardization 
Administration of the 
P.R.C.)

Čína 10. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1424 11. 5. Bezpečnostní obuv

Tato norma specifikuje pojmy a definice, klasifikaci, provedení a označení, základní 
požadavky, úroveň poskytované ochrany, dodatečné požadavky, identifikaci a 
informace poskytnuté výrobcem bezpečnostní obuvi. 
This standard specifies the terms and definitions, classification, style and marking, 
basic requirements, protective performance, additional requirements, identification 
and information provided by the manufacturer of safety footwear. 

B20, S00S, 
X30M, X40M

State Administration 
for Market Regulation 
(Standardization 
Administration of the 
P.R.C.)

Čína 10. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1425 11. 5. Vybavení pro studenty

Tato norma specifikuje pojmy a definice, bezpečnostní požadavky, zkušební metody 
a značky pro vybavení pro studenty.
This standard specifies the terms and definitions, safety requirements, test methods 
and marks of student’s articles.

H00, X40M, 
S00S

State Administration 
for Market Regulation 
(Standardization 
Administration of the 
P.R.C.)

Čína 10. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/463 11. 5. Kvalita vzduchu v 
podzemních dolech

Větrání v podzemních dolech - Část 1: Požadavky na kvalitu ovzduší                                                                                                                                                                                               
Ventilation in underground mines - Part 1: Air quality requirements

B20, S00S, 
S50E, N00E

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 10. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1619/C
orr.1

11. 5. 

Organické látky - 
proces obnovení 
schválení (oprava 
položky notifikačního 
formuláře)

V oznámení G/TBT/N/USA/1619 Národní organický program: USDA Ekologické 
předpisy: Položka č. 9 měla znít: Navrhované datum přijetí: 22. června 2020, 
Navrhované datum vstupu v platnost: 22. června 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
In notification G/TBT/N/USA/1619 National Organic Program: USDA Organic 
Regulations: Item 9 should read: Proposed date of adoption: 22 June 2020, 
Proposed date of entry into force: 22 June 2020

C20A, C50A

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

USA _ Corrigendum

G/TBT/N/EU/719 12. 5. Nebezpečné chemické 
směsi

Tento navrhovaný zákon zavádí pomocí konceptu zaměnitelných skupin 
komponentů obecné řešení a rovněž odvětvově specifičtější řešení pro sádrovec, 
hotový smíšený beton, cement a ropné výrobky a pro barvy na zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
This proposed act introduces a general solution with the concept of an 
interchangeable component group, as well as more sector specific solutions for 
gypsum, ready mixed concrete, cement and petroleum products and bespoke 
paints. 

B00, N40E, 
C00C

European 
Commission EU 11. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/720 12. 5. 
Nebezpečné chemické 
směsi - barvy na 
zakázku

Navrhovaný akt obsahuje doplnění odstavce č. 8 k článku č. 25, pokud jde o barvy 
na zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                        
The proposed act contains the addition of paragraph (8) to Article 25 as regards 
bespoke paints. 

B00, N40E, 
C00C

European 
Commission EU 11. 7. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/PAK/119 12. 5. 
Ruční dezinfekční 
prostředky a 
dezinfekční prostředky

Tato pákistánská norma byla přijata Pákistánským úřadem pro kontrolu norem a 
kvality dne 5. května 2020.                                                                                                                                                                                                                                    
This Pakistan Standard was adopted by the Pakistan Standards and Quality Control 
Authority on 05 May 2020.

C20P, C50C, 
S00S

Pakistan Standards 
& Quality Control 
Authority

Pákistán 11. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1430/A
dd.1

12. 5. 

Přeprava 
nebezpečných látek -  
harmonizace s 
mezinárodními 
normami

PHMSA vydává toto konečné pravidlo, kterým se, začleněním různých změn, mění 
nařízení o nebezpečných látkách (HMR) tak, aby byla zachována shoda s 
mezinárodními předpisy a normami.                                                                                                              
PHMSA is issuing this final rule to amend the Hazardous Materials Regulations 
(HMR) to maintain alignment with international regulations and standards by 
incorporating various amendments.

T50T, X40M

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

USA _ Addendum

G/TBT/N/ISR/1137 12. 5. Střešní plechy EPDM
Revize povinné normy SI 1430 část 2 zabývající se střešními plechy EPDM. 
Revision of the Mandatory Standard SI 1430 part 2, dealing with EPDM roofing 
sheets. 

B00, N40E Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 11. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1138 12. 5. Přenosná svítidla

Revize povinné normy SI 20 část 2.4 zabývající se přenosnými svítidly. Změní 
rozsah, klasifikaci a požadavky normy na přenosná svítidla pro vnitřní i venkovní 
použití.                                                                                                          Revision 
of the Mandatory Standard SI 20 part 2.4, dealing with portable luminaires. Changes 
the standard's scope, classification and requirements to cover portable luminaires 
for both indoor and outdoor applications.

N20E, X40M, 
H00

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 11. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/SLV/206 12. 5.

Hospodářská zvířata a 
živočichové 
pocházející z 
akvakultury

Toto nařízení stanoví ustanovení, která upravují registrační a identifikační systém 
pro sledovatelnost hospodářských zvířat a živočichů pocházejících z akvakultury na 
území státu. Vztahuje se na registraci fyzických nebo právnických osob a zařízení 
věnujících se činnostem prvovýroby, zpracování, skladování, uvádění na trh, vývozu 
a dovozu, vystavování a přepravy živých zvířat a živočichů pocházejících z 
akvakultury.                                                                                                                                               
This regulation establishes the provisions that regulate the Registration and 
Identification System for Livestock and Aquaculture Traceability in the national 
territory. It applies to the registration of natural or legal persons and establishments 
dedicated to the activities of primary production, processing, storage, marketing, 
export and import, exhibition and transportation of live livestock and aquaculture 
animals.

C10A, C20A, 
C50A, C90A, 
T00T, S60E

Salvadoran Technical 
Regulation Agency 
(OSARTEC)

Salvador 11. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/PAK/120 13. 5.
Halal potraviny - 
pravidla pro 
označování při dovozu

Zákon o dovozech a vývozech z roku 1950, nařízení z roku 2016: Zajistit dovoz 
zdravých, bezpečných halal potravinářských výrobků.                                                                                                                         
The Imports and Exports Act, 1950, Order, 2016: To ensure import of healthy, safe 
and halal food products. 

C50A, C60A, 
S00S, 

Ministry of 
Commerce & Textile 
(Commerce Division)

Pákistán _ Notifikace

G/TBT/N/BHR/576 14. 5. Elektro automobily
Toto nařízení se týká obecných požadavků na elektrická motorová vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
This regulation is concerned with the general requirements for electrical motor 
vehicles.

T40T, N20E
Ministry of Industry, 
Commerce & 
Tourism

Bahrajn 13. 7. Notifikace

G/TBT/N/BRA/1003 14. 5. Osobní ochranné 
vybavení

Tato vyhláška stanoví postupy a technické požadavky pro hodnocení osobních 
ochranných prostředků a vydávání, obnovování nebo změnu osvědčení o schválení - 
CA.                                                                                                                 This 
Ordinance establishes the procedures and technical requirements for the evaluation 
of Personal Protective Equipment and issuing, renewing or changing the Certificate 
of Approval – CA.

S10S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/1004 14. 5. Měřicí přístroje a 
nástroje

Návrh technického předpisu Mercosur, kterým se stanoví obecné pokyny pro 
činnosti legální metrologické kontroly.                                                                                                                                                                                                                 
Draft Mercosur Technical Regulation establishing General Instructions for Legal 
Metrological Control Activities.

I10

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/1005 14. 5. Měřicí přístroje a 
nástroje

Návrh technického předpisu Mercosur, kterým se stanoví obecná kritéria pro legální 
metrologii.                                                                                                                                                                                                                                                              
Draft Mercosur Technical Regulation establishing General Criteria for Legal 
Metrology.

I10

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/1006 14. 5.
Výrobky s předem 
určeným 
obsahem/objemem

Návrh technického předpisu Mercosur, kterým se stanoví kontrola výrobků s 
předem určeným obsahem/objemem uváděných na trh v jednotkách hmotnosti a 
objemu se stejným nominálním obsahem.                                                                                     
Draft Mercosur Technical Regulation establishing the control of pre-measured 
products marketed in units of mass and volume of equal nominal content.

I10

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace
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G/TBT/N/BRA/1007 14. 5. Regulační opatření s 
malým dopadem

Návrh na zrušení regulačních opatření s nízkým dopadem, konkludentně stažený, 
jehož účinky časem zanikly a nebylo možné zjistit potřebu nebo účel pro společnost.                                                                                                                           
Proposal of revocation of regulatory measures of low impact, tacitly withdrawn, 
which effects have been extinguished over the time and the need or purpose for the 
society could not be identified.

X00M

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/1008 14. 5. Nástroje pro měření 
průtoku zemního plynu 

Vyhláška Inmetro, která stanoví požadavky na zákonnou metrologickou kontrolu 
nástrojů pro měření průtoku zemního plynu s cílem fiskálního měření, převodu, 
distribuce a uvádění na trh.                                                                                           
Inmetro Ordinance that establishes the requirements for legal metrological control of 
instruments for measuring the flow rate of natural gas with the objective of fiscal 
measurement, custody transfer, distribution and marketing.

I10, I20, N30E

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/EU/721 14. 5. Benalaxyl (pesticidní 
účinná látka)

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

C40A, C40C, 
S70E

European 
Commission EU 13. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/THA/575 14. 5. Jedlé tuky a oleje

Byl vydán návrh oznámení Ministerstva pro veřejné zdraví (MOPH) s názvem „Jedlé 
tuky a oleje“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
The draft Notification of The Ministry of Public Health (MOPH) entitled “Edible Fats 
and Oils” has been issued. 

C50A
Food and Drug 
Administration (Thai 
FDA)

Thajsko 13. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/THA/576 14. 5. Rybí oleje

Ministerstvo pro veřejné zdraví (MOPH) vydalo požadavky na bezpečnost a jakost 
rybích olejů.                                                                                                                                                                                                   
The Ministry of Public Health (MOPH) considered that requirements of safety and 
quality for fish oils have been issued.

C20A, C50A, 
C60A, C80A

Food and Drug 
Administration (Thai 
FDA)

Thajsko 13. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1620 14. 5.
Zkušební postupy pro 
vysoce výkonné 
motory a vozidla

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) navrhuje změny zkušebních 
postupů pro vysoce výkonné motory a vozidla s cílem zlepšit přesnost a snížit 
zkušební zátěž. EPA rovněž navrhuje další regulační změny týkající se lehkých 
užitkových vozidel, těžkých nákladních vozidel, silničních motocyklů, lokomotiv, 
lodních motorů, jiných nemotorových motorů a vozidel, stacionárních motorů.                                                                                      
The Environmental Protection Agency (EPA) is proposing changes to the test 
procedures for heavy-duty engines and vehicles to improve accuracy and reduce 
testing burden. EPA is also proposing other regulatory amendments concerning light-
duty vehicles, heavy-duty vehicles, highway motorcycles, locomotives, marine 
engines, other nonroad engines and vehicles, stationary engines.

T20T, T30T, 
T40T, N20E, 
N40E, S50E

Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 26. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1621 14. 5.
Testování 
automobilových 
výfukových emisí

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) navrhuje provést úpravy některých 
laboratorních postupů pro testování emisí z výfuku u automobilů, lehkých 
nákladních vozidel a dodávkových vozidel pro těžká nákladní vozidla a dodávky.                                                                                                                                                                      
The Environmental Protection Agency (EPA) is proposing to make adjustments to 
certain laboratory tailpipe emission testing procedures for automobiles, light trucks, 
and heavy-duty pickup trucks and vans.

T40T, S30E, 
N40E

Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 11. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1027/Re
v.1

14. 5. Pivo a sladové nápoje
Revize závazné normy SI 407 zabývající se pivem a podobnými sladovými nápoji.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Revision of the Mandatory Standard SI 407, dealing with beer and similar malt 
beverages.

C50A, C60A, I10 Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 13. 7. 2020 Revize

G/TBT/N/ISR/1139 14. 5. Matrace pro dětské 
postýlky a kolébky

Revize částečně závazné normy SI 1548 týkající se matrací pro dětské postýlky a 
kolébky.                                                                                                                                                                                                                                                               
Revision of the partially Mandatory Standard SI 1548, dealing with mattresses for 
cots and cribs.

H30, X40M, 
S10E, S00S

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 13. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1140 14. 5. Objímky pro zářivky a 
startéry 

Revize povinné normy SI 60400 zabývající se objímkami pro zářivky a startéry.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Revision of the Mandatory Standard SI 60400, dealing with lampholders for tubular 
fluorescent lamps and starterholders. 

N20E, B00 Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 13. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1141 14. 5. Tukové pomazánky

Revize povinné normy SI 370 zabývající se tukovými pomazánkami a jinými 
pomazánky emulzního typu (voda v oleji).                                                                                                                                                                                                        
Revision of the Mandatory Standard SI 370, dealing with fat spreads and other 
water in oil emulsion spreads.

C50A Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 13. 7. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/KOR/892 14. 5. Telekomunikační 
koncová zařízení

Toto nařízení má specifikovat technické specifikace telekomunikačních koncových 
zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                               
This regulation is to specify technical specifications of Telecommunication Terminal 
Equipment.

V20T, N20E
National Radio 
Research Agency 
(RRA)

Korea 13. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/LTU/37 14. 5. Konopí a výrobky z něj

Návrh zákona, kterým se mění zákon Litevské republiky o vláknech z konopí. Návrh 
zákona stanoví požadavky na pěstování, zpracování produktů z konopných vláken a 
uvádění produktů z konopných vláken a jejich výrobků na trh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Draft Law Amending Law of the Republic of Lithuania on Fibre Hemp
Draft Law sets requirements for the cultivation, processing of fibre hemp products 
and the placing on the market of fibre hemp products and their articles.

C20A, X30M, 
C00C, C00P

The Ministry of 
Agriculture of the 
Republic of Lithuania

Litva 13. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/401/A
dd.1

15. 5. Elektro motocykly

Samostatné celní území Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu oznamuje, že 
„Právní inspekce zařízení pro nabíjení elektrických motocyklů a zařízení pro výměnu 
baterií, oznámeno pod G/TBT/N/TPKM, nabude účinnosti dnem 1. května 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu would like 
to notify that "Legal Inspection of electric motorcycle charging system equipment 
and battery swap system equipment", as per G/TBT/N/TPKM/401 will come into 
effect on 1 May 2021.

T40T, N20E, 
S50E

Bureau of Standards, 
Metrology and 
Inspection

#ODKAZ! _ Addendum

G/TBT/N/USA/1622 15. 5.
Zjednodušení 
regulačních předpisů o 
pohonných hmotách

Tato akce navrhuje aktualizovat stávající regulační programy Agentury pro ochranu 
životního prostředí (EPA) pro benzín, naftu a jiná paliva.                                                                                                                                                                                                                                                              
This action proposes to update the Environmental Protection Agency's (EPA) 
existing gasoline, diesel, and other fuels programs.

N40E, S50E
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 29. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHE/247 15. 5. Telekomunikační 
zařízení

Vyhláška Švýcarského federálního úřadu pro komunikaci o telekomunikačních 
zařízeních (OOIT) stanoví základní technické požadavky týkající se 
telekomunikačních zařízení.                                                                                                                 
The Ordinance of the Swiss Federal Office of Communications on 
telecommunications installations (OOIT) specifies the basic technical requirements 
with regard to telecommunications installations.

V00T, I10 Federal Office of 
Communications Švýcarsko 20. 8. 2020 Notifikace
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