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G/TBT/N/IND/147 25. 5. Ráfky pro kola 
automobilů

Ráfky pro kola automobilů (kontrola kvality), Vyhláška, r. 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Automobile Wheel rims (Quality Control) Order, 2020 T40T, S00S

Ministry of Heavy 
Industries and Public 
Enterprises 
(Department of 
Heavy Industry)

Indie 24. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1143 25. 5. Klimatizace Revize povinné normy SI 994 část 1 zabývající se klimatizacemi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Revision of the Mandatory Standard SI 994 part 1, dealing with air conditioners. N20E Israel WTO-TBT 

Enquiry Point Izrael 24. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1144 25. 5. 
Ovocné džemy, 
marmelády, želé, 
zavařeniny a povidla

Revize povinné normy SI 7296 zabývající se džemy, marmeládami, ovocnými 
želé, zavařeninami a povidly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Revision of the Mandatory Standard SI 7296, dealing with jams, marmalades, 
fruit jellies, confitures and powidl.

C50A Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 24. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1145 25. 5. Přebalovací pulty pro 
děti

První změna závazné normy SI 5115 část 3 zabývající se přebalovacími pulty 
pro děti pro nedomácí použití.                                                                                                                                                                                                                                                      
First amendment to the Mandatory Standard SI 5115 part 3 dealing with diaper 
changing units for public use. 

H30, C10C, 
N10E, S00S

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 24. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1146 25. 5. 
Síran hlinitý 
používaný k úpravě 
vody

Revize povinné normy SI 5438 část 9 zabývající se síranem hlinitým 
používaným pro úpravu vody určené k lidské spotřebě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Revision of the Mandatory Standard SI 5438 part 9, dealing with aluminium 
sulfate for treatment of water intended for human consumption.

C50A, C60A, 
S00S, C10C, 
S10E, S30E, 
S70E, T00T

Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 24. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1147 25. 5. Dětské postýlky a 
skládací postýlky

První změna povinné normy SI 682 část 1 zabývající se bezpečnostními 
požadavky na dětské postýlky a skládací postýlky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
First amendment to the Mandatory Standard SI 682 part 1 dealing with the 
safety requirements of children's cots and folding cots.

H30, C10C, S00S Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 24. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1148 25. 5. 
Saláty se 
zeleninovým 
základem

Revize částečně závazné normy SI 1254 zabývající se saláty vyrobenými ze 
zeleninového základu a jejich konzervací chlazením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Revision of the partially Mandatory Standard SI 1254, dealing with salads made 
from vegetable matter and preserved by cold storage.  

C50A Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 24. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/734/Add.1 25. 5. Hnojivo dusičnan 
hořečnatý

KS 2423 Hnojivo dusičnan hořečnatý, technická kvalita - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
KS 2423 Magnesium Nitrate fertilizer, technical grade - Specification C40C Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/737/Add.1 25. 5. Hnojivo síran 
draselný

KS 2422 Hnojivo síran draselný, technická kvalita - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
KS 2422 Potassium sulphate fertilizer, technical grade - Specification C40C Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/859/Add.1 25. 5. Sadbové brambory KS 2077: 2019 Sadbové brambory - Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
KS 2077:2019 Seed potato - Specification C20A, C50A Kenya Bureau of 

Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/871/Add.1 25. 5. Ionizující záření

KS 1954: 2019 Lékařský výzkum - Aplikace ionizujícího záření na lidské subjekty 
- Požadavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
KS 1954:2019 Medical research - Administration of ionizing radiation to human 
subjects - Requirements

S00S Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/872/Add.1 25. 5. Radioaktivní materiál 
v lidských ostatcích

KS 2029: 2019 Lidské ostatky obsahující radioaktivní materiály - Bezpečná 
manipulace - Kodex správné praxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
KS 2029:2019 Corpses containing radioactive materials - Safe handling - Code 
of practice

S00S Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum
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G/TBT/N/KEN/873/Add.1 25. 5. Léčba radioaktivními 
látkami

KS 2030: 2019 Propouštění pacientů podstupujících léčbu radioaktivními látkami 
- Kodex správné praxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
KS 2030:2019 Discharge of patients undergoing treatment with radioactive 
substances - Code of practice

S00S Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Addendum

G/TBT/N/KEN/1002 25. 5. Dovážené výrobky

Toto nařízení stanoví ustanovení o ověřování shody s normami a dalšími 
předpisy, které se vztahují na všechny výrobky dovážené do Keni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
This regulation lays down the provisions of verification of conformity to standards 
and other regulations whereas it shall apply to all products imported into Kenya.

X00M Kenya Bureau of 
Standards Keňa _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/1009 25. 5. Regulační opatření

Návrh revize regulačních opatření u normativních zákonů, které již byly 
konkludentně zrušeny, jejichž účinky časem zanikly a nebylo možné zjistit 
potřebu nebo účel pro společnost.                                                                                                                                                                                            
Proposal of revision of regulatory measures for normative acts already revoked 
tacitly, 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/1010 25. 5.
Regulační opatření s 
nízkým dopadem - 
balené výrobky

Návrh na zrušení regulačních opatření s nízkým dopadem, která byla 
konkludentně stažena, jejichž účinky časem zanikly a nebylo možné zjistit 
potřebu nebo účel pro společnosti, týkajících se balených výrobků.                                                                                                                                                                                                                                       
Proposal of revocation of regulatory measures of low impact of pre-packaged 
products, tacitly withdrawn, which effects have been extinguished over the time 
and the need or purpose for the society could not be identified.

X00M, S10E

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/USA/691/Add.5 25. 5. Externí zdroje 
napájení

Ministerstvo energetiky USA („DOE“) zahajuje úsilí o určení, zda změnit 
současné normy pro úsporu energie pro externí zdroje napájení („EPS“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
The U.S. Department of Energy ("DOE") is initiating an effort to determine 
whether to amend the current energy conservation standards for External Power 
Supplies ("EPS"). 

N20E, S50E

Office of Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy, 
Department of 
Energy

USA 6. 7. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/771/Add.2 25. 5. Ruční nosiče kojenců

Americká Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků (CPSC) zveřejňuje toto 
přímé konečné pravidlo, které reviduje povinnou normu pro ruční nosiče 
kojenců.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
The U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) is publishing this direct 
final rule revising the mandatory standard for hand-held infant carriers. 

S00S, H30 Consumer Product 
Safety Commission USA 19. 6. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1268/Add.2 25. 5. Přeprava ropy po 
železnici

PHMSA stahuje nařízení z 18. ledna 2017 ANPRM týkající se tlaku par pro 
surovou ropu přepravovanou po železnici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
PHMSA is withdrawing the 18 January 2017, ANPRM concerning vapor 
pressure for crude oil transported by rail.

N40E, T30T, 
T50T, I20, I40

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

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1432/Add.3 25. 5. 

Vytápění dřevem, 
teplovodní vytápění a 
vzduchopalivové 
pece

Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) navrhuje změnit 
normy výkonu pro vytápění dřevem, teplovodní vytápění a vzduchopalivové 
pece v nových obytných budovách.                                                                                                                                                  
The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) is proposing to amend the 
Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, New Residential 
Hydronic Heaters and Forced-Air Furnaces. 

N20E, N10E, I20, 
S50E

Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 6. 7. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1565/Add.1/
Corr.1

25. 5. Výbušniny v dolech

Přímé konečné pravidlo revidovalo určité bezpečnostní normy pro výbušniny v 
dolech na kov a v dolech na nekovové suroviny.                                                                                                                                                                                                                                                 
The direct final rule revised certain safety standards for explosives at metal and 
nonmetal mines.

B20, N00E, X20M
Mine Safety and 
Health Administration, 
Labor

USA _ Corrigendum
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G/TBT/N/USA/508/Add.5 25. 5. Ohřívače vody

Ministerstvo energetiky USA („DOE“) zahajuje úsilí o určení, zda změnit 
současné normy pro úsporu energie pro ohřívače vody pro spotřebitele.
The U.S. Department of Energy ("DOE") is initiating an effort to determine 
whether to amend the current energy conservation standards for consumer 
water heaters.

N20E, S50E

Office of Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy, 
Department of 
Energy

USA 6. 7. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/873/Add.2 25. 5. Elektromotory

Americké ministerstvo energetiky („DOE“) zahajuje úsilí o určení, zda změnit 
současné normy pro úsporu energie pro elektromotory.                                                                                                                    
The U.S. Department of Energy ("DOE") is initiating an effort to determine 
whether to amend the current energy conservation standards for electric motors.

N20E, S50E

Office of Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy, 
Department of 
Energy

USA 22. 6. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/893/Add.11 25. 5. 

Činnosti v oblasti 
shromažďování 
informací o agentuře 
(potravinářská oblast)

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) oznamuje, že navrhovaný soubor 
informací byl předložen Úřadu pro správu a rozpočet (OMB) ke kontrole a 
schválení podle Zákona o snižování administrativy z roku 1995.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
The Food and Drug Administration (FDA) is announcing that a proposed 
collection of information has been submitted to the Office of Management and 
Budget (OMB) for review and clearance under the Paperwork Reduction Act of 
1995.

C50A, C60A Food and Drug 
Administration, HHS USA 19. 6. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/903/Add.2 25. 5. Pračky

Ministerstvo energetiky USA („DOE“) zahajuje prostřednictvím této žádosti o 
informace („RFI“) proces sběru dat za účelem zvážení, zda změnit své zkušební 
postupy pro pračky prádla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
The U.S. Department of Energy ("DOE") is initiating a data collection process 
through this request for information ("RFI") to consider whether to amend its test 
procedures for clothes washers. 

N20E, S50E, I10

Office of Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy, 
Department of 
Energy

USA 22. 6. 2020 Addendum

G/TBT/N/JPN/664 25. 5. Očkovací látka

Částečná změna minimálních požadavků na biologické přípravky přidáním 
normy pro nově schválenou očkovací látku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
The Minimum Requirements for Biological Products shall be partially amended to 
add the standard for a vaccine product to be newly approved. 

C10P, S00S Ministry of Health, 
Labour and Welfare Japonsko 24. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/396/Add.1 25. 5. Paliva

Samostatné celní území Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu oznamuje normu 
„Poměry spoluspalování a normy komponent pro palivo používané ve 
stacionárních zdrojích znečišťování".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu would 
like to notify that the "Co-firing Ratios and Component Standards for Fuel Used 
in Stationary Pollution Sources".

N00E, I20, S50E
Environmental 
Protection 
Administration

Samostatné celní 
území Tchaj-wanu, 
Penghu, Kinmen a 
Matsu (Taiwan)

_ Addendum

G/TBT/N/BRA/994/Add.1/C
orr.2

26. 5. Farmaceutické 
výrobky

Oznámení G/TBT/N/BRA/994/Add.1 bylo rozesláno chybně a proto by mělo být 
považováno za neplatné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
The notification G/TBT/N/BRA/994/Add.1 was circulated erroneously and should 
therefore be considered null and void.

C10P, S10S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Corrigendum

G/TBT/N/BRA/994/Corr.1 26. 5. Farmaceutické 
výrobky

Oznámení G/TBT/N/BRA/994 bylo rozesláno chybně a proto by mělo být 
považováno za neplatné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
The notification G/TBT/N/BRA/994 was circulated erroneously and should 
therefore be considered null and void.

C10P, S10S

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Corrigendum

G/TBT/N/TZA/464 26. 5. Rýžová mouka

Tento návrh tanzanijské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky pro rýžovou mouku získanou z mleté rýže odrůd pěstovaných z 
rýžových zrn Oryza spp. určenou k lidské spotřebě.                                                   
This draft Tanzania Standard specifies requirements, methods of sampling and 
test for rice flour obtained from grinding milled rice of the varieties grown from 
rice grains, Oryza spp. intended for human consumption.

C20A, C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 25. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/465 26. 5. Cereálie

Tato tanzanijská norma předepisuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky pro pufované snídaňové cereálie a snídaňové cereálie ve formě vloček 
včetně müsli a cereálních tyčinek pro přímou lidskou spotřebu.                                                                                 
This Tanzania Standard prescribes the requirements, methods of sampling and 
test for flaked/puffed breakfast cereals including muesli and cereal bars, for 
direct human consumption.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 25. 7. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/TZA/466 26. 5. Ovesná zrna

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, odběr vzorků a metody zkoušek 
pro ovesná zrna odrůd (kultivarů) pěstovaných z Avena sativa a Avena byzantina 
určených k lidské spotřebě.                                                                                         
This Tanzania standard specifies the requirements, sampling and methods of 
test for oat grains of varieties (cultivars) grown from Avena sativa and Avena 
byzantina intended for human consumption.

C20A, C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 25. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/467 26. 5. Sójová omáčka

Tato tanzanijská norma předepisuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkoušky pro slanou sójovou omáčku, lehkou sójovou omáčku a tmavou (hustou) 
sójovou omáčku získanou kvašením sóji (Glycine max (L.) Merr.) určené pro 
lidskou spotřebu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
This Tanzania Standard prescribes the requirements, methods of sampling and 
test for salty soy sauce, light soy sauce and dark (thick) soy sauce obtained 
from fermentation of soybeans (Glycine max (L.) Merr. ) for human consumption.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 25. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/468 26. 5. Průmyslová 
radiografická zařízení

Tato tanzanijská norma stanoví požadavek na navrhování průmyslových 
radiografických zařízení pro použití uzavřených jaderných látek, včetně pevných 
(trvalých) a dočasných struktur.                                                                                                    
This Tanzania standard provides requirement for design of industrial 
radiographic installations for the use of sealed nuclear substances, including 
fixed (permanent) and temporary structures. 

B20, N00E, 
V00T, S00S

Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 25. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/469 26. 5. Čokoláda

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, metodu odběru vzorků a zkoušky 
pro různé typy čokolády zpracované pro lidskou spotřebu.                                                                                                                                                                                                 
This Tanzania standard specifies the requirements, method of sampling and test 
for the various types of chocolates processed for human consumption.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 25. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/470 26. 5. Kakaový prášek

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, metodu odběru vzorků a zkoušky 
pro neslazený kakaový prášek určený k lidské spotřebě.                                                                                                                                                                                                          
This Tanzania Standard specifies the requirements, method of sampling and test 
for unsweetened cocoa powder intended for human consumption.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 25. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TZA/471 26. 5. Čokoláda k přípravě 
nápoje

Tato tanzanijská norma specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a zkoušky 
pro čokoládu určenou k přípravě nápoje (slazený kakaový prášek) určeného pro 
lidskou spotřebu.                                                                                                                                     
This Tanzania Standard specifies the requirements, sampling methods and test 
for drinking chocolate (sweetened cocoa powder) intended for use as a 
beverage for human consumption.

C50A Tanzania Bureau of 
Standards Tanzánie 25. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1149 26. 5. Zářivky

Revize povinné normy SI 520 spolu s dobrovolnými normami SI 520 část 2 a SI 
61199, které mají být nahrazeny SI 61195 a SI 61199, které se zabývají 
zářivkami.                                                                                                                                               
Revision of the Mandatory Standard SI 520, together with the voluntary 
standards SI 520 part 2 and SI 61199, to be replaced with SI 61195 and SI 
61199, dealing with fluorescent lamps.

N20E Israel WTO-TBT 
Enquiry Point Izrael 25. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ISR/1150 26. 5. Svítidla Revize povinné normy SI 20 část 1 zabývající se svítidly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Revision of the Mandatory Standard SI 20 part 1, dealing with luminaires. N20E Israel WTO-TBT 

Enquiry Point Izrael 25. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/894 26. 5. Označování potravin Korejská republika navrhuje změnit „Normy označování potravin“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Republic of Korea is proposing to amend the “Labelling Standards for Foods”.

C50A, C60A, 
S10E

Ministry of Food and 
Drug Safety Korea 25. 7. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/KOR/895 26. 5. Kosmetické přísady

Ministerstvo pro bezpečnost potravin a léčiv (MFDS) Korejské republiky vydává 
„Nařízení o přezkumu pro stanovení a úpravu norem pro používání 
kosmetických přísad“. 
The Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) of the Republic of Korea is 
enacting the “Regulation on Review for Establishment and Adjustment of 
Standards for Usage of Cosmetic Ingredients”.

C20P Ministry of Food and 
Drug Safety Korea 25. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/896 26. 5. Chirurgické masky

Ministerstvo pro bezpečnost potravin a léčiv (MFDS) Korejské republiky 
pozměnilo „Určený rozsah kvazi-léčiv“ tak, aby rozšířilo oblast použití 
chirurgických masek takto: Chirurgické masky lze použít k prevenci přenosu 
kapiček v každodenním životě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
The Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) of the Republic of Korea 
amended the “Designated Scope of Quasi-Drugs” so as to expand the scope of 
use of Surgical Masks as follows: Surgical masks may be used for the 
prevention of droplet transmission in daily life.

C20P, S10S Ministry of Food and 
Drug Safety Korea 29. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BGD/3/Add.1 26. 5. E-odpad Pravidla pro nakládání s nebezpečnými odpady (E-odpad), 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Hazardous Waste (E-waste) Management Rules, 2019

S20E, N20E, 
V00T, S10S, H00

Ministry of 
Environment, Forest 
and Climate Change

Bangladéš 30. 6. 2020 Addendum

G/TBT/N/TPKM/415 26. 5. Přístavné dětské 
postýlky

Úřad pro normy, metrologii a inspekci zamýšlí regulovat bezpečnost a kvalitu 
přístavných dětských postýlek.                                                                                                                                                                                                                                                        
The Bureau of standards, Metrology and Inspection intends to regulate the 
safety and quality of bedside sleepers.

H30, S00S
Bureau of Standards, 
Metrology and 
Inspection (BSMI)

Samostatné celní 
území Tchaj-wanu, 
Penghu, Kinmen a 
Matsu (Taiwan)

25. 6. 2020 Notifikace

G/TBT/N/MAR/30 27. 5.

Ochranné masky z 
netkané textilie pro 
nelékařské použití v 
souvislosti s COVID-
19

Vyhláška ministra pro průmysl, obchod a ekologické a digitálního hospodářství 
č. 1060-20 ze dne 14. Chaabane 1441 (8. dubna 2020) týkající se ochranné 
masky z netkané textilie pro nelékařské použití.                                                          
Order of the Minister of Industry, Trade and the Green and Digital Economy No. 
1060-20 of 14 Chaabane 1441 (April 8, 2020) relating to protective masks of non-
woven fabric for non-medical use.

S10S, X30M, 
X40M, S10E, 
N40E

Ministry of Industry, 
Trade and Green and 
Digital Economy.

Maroko 16. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UKR/165 27. 5. 
Materiály a předměty 
určené pro styk s 
potravinami

Návrh zákona definuje právní a organizační rámec pro zajištění bezpečnosti 
materiálů a předmětů určených pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami při 
jejich výrobě, oběhu a použití.                                                                                           
The draft Law defines the legal and organizational framework to ensure the 
safety of materials and articles intended for direct or indirect contact with 
foodstuffs in the process of their production, circulation and use.

C50A, C60A, 
S10E

Ministry for 
Development of 
Economy, Trade and 
Agriculture

Ukrajina 26. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/148 27. 5. Ocel a výrobky z ní

Nařízení ukládá všem výrobcům v Indii a všem zahraničním výrobcům, kteří 
hodlají vyvážet do Indie výrobky z oceli, povinnost získat platnou licenci od 
"Bureau of Indian Standards" pro používání standardního označení před 
zahájením pravidelné výroby těchto položek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
The Order makes it mandatory for all manufacturers in India and all the 
manufacturers aboard who intend to export to India, of Steel and Steel Products 
as given in the Table-1 of the order, to obtain valid license from the Bureau of 
Indian Standards, for use of Standard Mark, before commencement of regular 
production of such items. 

X50M
Ministry of Steel, 
Bureau of Indian 
Standards (BIS)

Indie 26. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/897 28. 5. Motorová vozidla

Revize korejských předpisů o bezpečnosti a výkonu motorových vozidel a jejich 
částí.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Revision of Korean Safety and Performance Regulations for Motor Vehicles and 
Parts.

T40T, S00S, 
N20E

Ministry of Land, 
Infrastructure and 
Transport (MOLIT)

Korea 27. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/MEX/389/Add.2 28. 5. Měřiče a 
transformátory

Oznámený návrh mexické oficiální normy stanoví metrologické specifikace, 
zkušební metody a postup posuzování shody, které mají být použity pro měřiče 
a měřicí transformátory používané pro velkoobchodní trh s elektřinou a základní 
dodávky energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
The notified draft Mexican Official Standard establishes the metrological 
specifications, test methods and conformity assessment procedure to be applied 
to meters and measuring transformers used for the wholesale electricity market 
and basic power supply.

I10, N20E Energy Regulatory 
Commission Mexiko _ Addendum
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G/TBT/N/USA/242/Add.4 28. 5.
Hořlavost oděvních 
textilií a vinylových 
plastových fólií

Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků předložila Úřadu pro správu a 
rozpočet (OMB) žádost o rozšíření schválení sběru souvisejících informací s 
normou pro hořlavost oděvních textilií a normou pro hořlavost vinylových 
plastových fólií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
The Consumer Product Safety Commission has submitted to the Office of 
Management and Budget (OMB) a request for extension of approval of a 
collection of information associated with the Standard for the Flammability of 
Clothing Textiles and the Standard for the Flammability of Vinyl Plastic Film.

B20, X30M, N40E Consumer Product 
Safety Commission USA 25. 6. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/590/Add.3 28. 5. Hořlavost matrací

Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků předložila Úřadu pro správu a 
rozpočet (OMB) žádost o rozšíření schválení sběru souvisejících informací s 
normou pro hořlavost matrací a matracových podložek a normou pro hořlavost 
matracových souprav při otevřeném plameni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
The Consumer Product Safety Commission has submitted to the Office of 
Management and Budget (OMB) a request for extension of approval of a 
collection of information associated with the Standard for the Flammability of 
Mattresses and Mattress Pads, and the Standard for the Flammability (Open 
Flame) of Mattress Sets.

B20, X30M, N40E Consumer Product 
Safety Commission USA 25. 6. 2020 Addendum

G/TBT/N/CRI/136/Add.4 29. 5. Pneumatiky Kostarický technický předpis (RTCR) č. 425: 2008 o pneumatikách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Costa Rican Technical Regulation (RTCR) No. 425:2008 on pneumatic tyres.

N40E, T40T, 
X40M

Ministry of the 
Economy, Industry 
and Trade)

Kostarika _ Addendum

G/TBT/N/USA/1599/Add.1 29. 5. 
Definice malovýrobce 
podle zákona o 
toxických látkách

Aktualizace definice malovýrobce pro požadavky na podávání zpráv a evidenci 
podle zákona o kontrole toxických látek (TSCA), oddíl 8 (a).                                                                                                                                                                                 
Small Manufacturer Definition Update for Reporting and Recordkeeping 
Requirements Under the Toxic Substances Control Act (TSCA) Section 8(a).

X00M, C10C
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA _ Addendum
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