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zveřejnění 
notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace Výrobkový kód Odpovědná instituce Notifikující člen 
dohody WTO/TBT

Lhůta pro 
připomínky Typ

G/TBT/N/BRA/1011 2. 6. Analogové pozemní 
AM vysílače

Veřejná konzultace ke schválení technických požadavků na posuzování shody 
vysílačů analogového pozemního AM vysílání.                                                                                                                                                                                    
Public Consultation for approval of the technical requirements for conformity 
assessment of analog terrestrial AM broadcasting transmitters.

V20T, N20E

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 30. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/1012 2. 6. Vysílače komunitních 
vysílacích služeb

Veřejná konzultace ke schválení technických požadavků na posuzování shody 
vysílačů uplatňovaných na vysílače komunitních vysílacích služeb. Public 
Consultation for approval of the technical requirements for conformity 
assessment of transmitters applied to community broadcasting service 
transmitters.

V20T, N20E

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 30. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/1013 2. 6. 

Analogový televizní 
vysílač, vysílač 
pomocných služeb 
přenosu (TV), 
převaděč TV kanálů a 
modulátor zvuku a 
videa

Veřejná konzultace ke schválení technických požadavků na posuzování shody 
analogových televizních vysílačů, vysílačů pomocných služeb přenosu (TV), 
převodníků televizních kanálů a zvukových a obrazových modulátorů.                                                                                                  
Public Consultation for approval of the technical requirements for conformity 
assessment of analog tv transmitters, transmission auxiliary service transmitters 
(TV), TV channel converters and audio and video modulators.

V20T, N20E

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 30. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/1014 2. 6. Analogové pozemní 
vysílače FM

Veřejná konzultace ke schválení technických požadavků na posuzování shody 
vysílačů analogového pozemního vysílání FM.                                                                                                                                                                                                                         
Public Consultation for approval of the technical requirements for conformity 
assessment of analog terrestrial FM broadcasting transmitters.

V20T, N20E

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 30. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/1015 2. 6. Vysílače pro autokina

Návrh zákona obsahující aktualizaci technických požadavků na posuzování 
shody vysílače pro autokina.                                                                                                                                                                                                      
Proposal for an Act containing an update of the Technical Requirements for 
Conformity Assessment of Autocine transmitter.

V20T, N20E

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 30. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/1016 2. 6. Zdraví a kontrola 
zvířat a rostlin

Oznámená vyhláška č. 107 ze dne 27. května 2020 otevírá 45denní lhůtu pro 
připomínky k předběžnému seznamu současných normativních aktů 
souvisejících se Sekretariátem pro zdraví a kontrolu zvířat a rostlin 
(SDA/MAPA).                                                                                                                       
The notified Ordinance, No. 107, 27 May 2020, opens a 45-day period for 
comments on the preliminary list of current normative acts related to the 
Secretariat of Animal and Plant Health and Inspection (SDA/MAPA).

S60E, C20A, 
C30A, C90A

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology - 
INMETRO

Brazílie 17. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EGY/1/Add.12 2. 6. Sýr mozzarella Zahrnuté výrobky: ICS 67.100.30 (Sýr), sýr mozzarella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Products covered: ICS 67.100.30 (Cheese), mozzarella cheese C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/1/Add.13 2. 6. "Halawa Tehenia" 
(halwa)

Zahrnuté výrobky: ICS: 67.060 (Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Products covered: ICS: 67.060 (Cereals, pulses and derived products) C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/1/Add.14 2. 6. Sýr feta Zahrnuté výrobky: ICS 67.100.30 (Sýr), měkký sýr - část: 12 sýrů feta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Products covered: ICS 67.100.30 (Cheese), soft cheese - part: 12 feta cheese C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/1/Add.15 2. 6. Chlazené ryby Zahrnuté výrobky: ICS: 67.120.30 (Ryby a produkty rybolovu), chlazené ryby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Products covered: ICS: 67.120.30 (Fish and fishery products), chilled fish C10A, C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/1/Add.16 2. 6. Uzené ryby Zahrnuté výrobky: ICS: 67.120.30 (Ryby a produkty rybolovu), uzené ryby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Products covered: ICS: 67.120.30 (Fish and fishery products), smoked fish C10A, C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/165089?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/165092?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/165096?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/165098?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/165099?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/165100?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/165081?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/165082?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/165083?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/165084?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/165085?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/ARG/392 2. 6. Nakládané potraviny 
v octě a v oleji

Projekt připravený Národní komisí pro potraviny (CONAL) aktualizuje předpisy 
pro ošetření a označování potravin nakládaných působením nejen octa, ale také 
olejů.                                                                                                                                      
The Project, prepared by the National Food Commission (CONAL) updates the 
prescriptions for the treatment and labeling of pickled foods by action not only of 
vinegar but also of oils.                                                                                                                                         

C50A, C60A
National Food 
Commission 
(CONAL)

Argentina 2. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EGY/2/Add.15 3. 6. Čaj

Zahrnuté výrobky: Čaj (ICS: 67.140.10), Čaj a metody analýzy a testování, část 
1: Čaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Products covered: Tea (ICS:67.140.10), Tea and Methods of Analysis and 
Testing, Part 1: Tea

C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/2/Add.16 3. 6. Sýr romi (romy)
Zahrnuté výrobky: ICS 67.100.30 (Sýr), tvrdý sýr - část: 4 romi (romy) sýr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Products covered: ICS 67.100.30 (Cheese), hard cheese- part: 4 romi (romy) 
cheese 

C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/2/Add.17 3. 6. Sýr čedar
Zahrnuté výrobky: ICS 67.100.30 (Sýr), tvrdý sýr - část: 2 sýr čedar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Products covered: ICS 67.100.30 (Cheese), hard cheese - part: 2 cheddar 
cheese

C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/3/Add.31 3. 6. 
Tlakové regulátory, 
automatické 
přepínání

Zahrnuté výrobky: ICS: 23.060.40 (Regulátory tlaku), Regulátory tlaku, 
automatická přepínací zařízení s maximálním regulovaným tlakem 4 bar, s 
maximální kapacitou 150 kg/h, přidružená bezpečnostní zařízení a adaptéry pro 
butan, propan a jejich směsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Products covered: ICS: 23.060.40 (Pressure regulators), Pressure regulators, 
automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, 
with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors 
for butane, propane, and their mixtures

I20

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/3/Add.32 3. 6. Bedny z vlnité 
lepenky

Zahrnuté výrobky: papír a lepenka (ICS 85.060), bedny z vlnité lepenky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Products covered: paper and board (ICS 85.060), corrugated board boxes N10E

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/3/Add.33 3. 6. Pevná minerální 
paliva 

Zahrnuté výrobky: ICS 75.160.10 (Pevná paliva), Pevná minerální paliva - 
Stanovení popela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Products covered: ICS 75.160.10 (Solid fuels), Solid mineral fuels- 
Determination of ash

N40E, S30E

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/16/Add.3 3. 6. Bezpečnost hraček

Zahrnuté výrobky: hračky (ICS 97.200.50) - Bezpečnost hraček - část 3: Migrace 
určitých prvků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Products covered: toys (ICS 97.200.50) - Safety of toys - Part 3: Migration of 
certain elements

H30, S00S, C10C

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/34/Add.6 3. 6. Zmrazené krevety Zahrnuté výrobky: ICS: 67.120.30 (Ryby a produkty rybolovu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Products covered: ICS: 67.120.30 (Fish and fishery products) C20A, C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/245/Add.1 3. 6. Stříkačky, jehly, 
katétry

Zahrnuté výrobky: Stříkačky, jehly a katétry (ICS 11.040.25), Ostatní lékařské 
vybavení (ICS 11.040.99) - ochrana před zraněním                                                                                                                                                                                                                                                              
Products covered: Syringes, needles and catheters (ICS 11.040.25), Other 
medical equipment (ICS 11.040.99) - Sharps injury protection

S10S, S00S

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/259 3. 6. Regulátory tlaku

Tato egyptská norma platí pro nízkotlaké nenastavitelné regulátory a jejich 
přidružená bezpečnostní zařízení pro butan, propan nebo jejich směsi.                                                                                                                                                                        
This Egyptian standard applies to Low-pressure, non adjustable regulatorsand, 
and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures.

I20, N30E

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt 2. 8. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/ARG/393 3. 6. Kukuřičná mouka

Projekt připravený Národní komisí pro potraviny (CONAL) zahrnuje požadavky 
na zpracování a označování kukuřičné mouky vyrobené z odrůd, které jsou 
produkovány a uváděny na trh v zemi.                                                                                                   
The Project, prepared by the National Food Commission (CONAL) incorporates 
the requirements for the processing and labeling of corn flours produced from 
varieties that are produced and marketed in the country.

C50A, C60A
National Food 
Commission 
(CONAL)

Argentina 3. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/394 3. 6. Kvašené nápoje na 
základě kombuchy

Projekt připravený Národní komisí pro potraviny (CONAL) začleňuje nápoj na 
základě kombuchy do argentinského potravinového zákoníku.                                                                                                                                                                                                           
The Project, prepared by the National Food Commission (CONAL) incorporates 
the kombucha-based drink into the Argentine Food Code.

C50A
National Food 
Commission 
(CONAL)

Argentina 3. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/395 3. 6. Hořké látky v 
potravinářství

Projekt připravený Národní komisí pro potraviny (CONAL) vylučuje z článku 
1293, který stanoví hořké látky zakázané v potravinářském průmyslu: pelyněk, 
aloe a routu.                                                                                                                                                             
The Project, prepared by the National Food Commission (CONAL) eliminates 
from Article 1293 that establishes the bitter substances prohibited in the food 
industry the following: wormwood, aloe and rue.

C80A
National Food 
Commission 
(CONAL)

Argentina 3. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/396 3. 6. Doplňky stravy

Projekt připravený Národní komisí pro potraviny (CONAL) zahrnuje do seznamu 
článku 1417 jako přísady do potravinových doplňků tyto složky: lutein, 
Zeaxanthin, resveratrol, koenzym Q10 a lykopen.                                                                                         
The Project, prepared by the National Food Commission (CONAL) incorporates 
the following ingredients into the list of Article 1417: Lutein, Zeaxanthin, 
Resveratrol, Coenzyme Q10 and Lycopene as an ingredient to use in dietary 
supplements.

C80A, C30P, 
S00S

National Food 
Commission 
(CONAL)

Argentina 3. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/397 3. 6. Houby

Projekt připravený Národní komisí pro potraviny (CONAL) zahrnuje na seznam 
jedlých divokých hub a jedlých plodin podle článku 1249 další mezinárodně 
uznávané rody a/nebo druhy hub.                                                                                            
The Project, prepared by the National Food Commission (CONAL) incorporates 
other internationally recognized genera and / or species of fungi to the list of 
edible wild mushrooms and edible crops of Article 1249.

C50A
National Food 
Commission 
(CONAL)

Argentina 3. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/898 3. 6. 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
Ministry of Land, 
Infrastructure and 
Transport (MOLIT)

Korea 2. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/335/Add.1 3. 6. Zákon o železnici

Samostatné celní území Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu oznamuje, že 
„Změny zákona o železnici“ oznámené pod G/TBT/N/TPKM/335 dne 28. srpna 
2018, byly vyhlášeny dne 19. května 2020 a vstoupily v platnost ve stejný den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu would 
like to notify that the "Amendments to the Railway Act",  as 
per G/TBT/N/TPKM/335 on 28 August 2018, was promulgated on 19 May 2020 
and came into effect on the same day.

T30T

Railway Bureau, 
Ministry of 
Transportation and 
Communications

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

_ Addendum

G/TBT/N/TPKM/398/Add.1 3. 6. Zářivky 

Samostatné celní území Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu oznamuje, že 
„Změna požadavků na právní kontrolu pro zářivky s horkou katodou“ oznámená 
pod G/TBT/N/TPKM/398 dne 22. ledna 2020 byla vyhlášena 1. června 2020 a 
vstoupí v platnost 1. ledna 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu,  Kinmen and Matsu would 
like to notified that the "Amendment to legal inspection requirements for hot 
cathode fluorescent lamps" as per  G/TBT/N/TPKM/398 on 22 January 2020, 
was promulgated on 1 June 2020 and will come into effect on 1 January 2021.

N20E
Bureau of Standards, 
Metrology and 
Inspection

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

_ Addendum
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G/TBT/N/USA/1519/Add.4 3. 6. Tabákové výrobky

V souladu s nařízením vydaným Okresním soudem USA pro východní okres 
Texas tato akce odkládá datum účinnosti konečného pravidla („Tabákové 
výrobky; požadovaná varování na cigaretových obalech a reklamy“) 
zveřejněného dne 18. března 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
In accordance with an order issued by the U.S. District Court for the Eastern 
District of Texas, this action delays the effective date of the final rule ("Tobacco 
Products; Required Warnings for Cigarette Packages and Advertisements"), 
which published on 18 March 2020.

S00S, X40M, 
S10E

Food and Drug 
Administration, HHS USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1537/Add.1 3. 6. 
Vlákna určená k 
výrobě předmětů pro 
děti

Komise pro bezpečnost spotřebního zboží (CPSC) navrhuje pravidlo, které 
stanoví, že určitá nedokončená vyráběná vlákna nebudou obsahovat prvky 
ASTM F963 nebo specifické ftaláty, které překračují limity stanovené ve 
stanovách a předpisech CPSC pro dětské hračky a předměty pro péči o děti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
The Consumer Product Safety Commission (CPSC) is issuing a final rule 
determining that certain unfinished manufactured fibers do not contain the ASTM 
F963 elements or specified phthalates that exceed the limits set forth under the 
CPSC's statutes and regulations for children's toys and child care articles. 

H30, C10C, S00S
U.S. Consumer 
Product Safety 
Commission

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1606/Corr.1 3. 6. 
Radiofrekvenční 
elektromagnetická 
pole

Expozice člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím a přehodnocení 
limitních hodnot a postupů vystavení vysokofrekvenčnímu záření FCC.                                                                                                                                                            
Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields and Reassessment 
of FCC Radiofrequency Exposure Limits and Policies.

S00S, N00E
Federal 
Communications 
Commission

USA _ Corrigendum

G/TBT/N/JPN/663/Add.1 3. 6. Výživa koní určených 
pro lidskou spotřebu

Změna ministerské vyhlášky o specifikacích a normách pro krmiva a doplňkové 
látky, o maximálních hladinách znečišťujících látek v krmivech a o záležitostech 
zveřejňování zpráv týkajících se koní určených pouze pro lidskou spotřebu.                                                                                                                            
Amendment of the ministerial ordinance on the specifications and standards of 
feeds and feed additives, the Maximum Levels for contaminants in feed 
commodities and issue of the public notification of the horse only for intended for 
human consumption.

C20A, C30A, 
C50A, C90A

Ministry of 
Agriculture, Forestry 
and Fisheries (MAFF)

Japonsko _ Addendum

G/TBT/N/EU/722 3. 6. Biocidní přípravky - 
chlorofen

Tento návrh prováděcího rozhodnutí Komise neschvaluje chlorofen jako účinnou 
látku pro použití v biocidních přípravcích typu 2.
This draft Commission Implementing Decision does not approve chlorophene as 
an active substance for use in biocidal products of product-type 2.

C80A, C00C, 
C00P

European 
Commission EU 2. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/VNM/161/Add.1 3. 6.

Výrobky a zboží 
potenciálně 
nebezpečné spadající 
pod správu 
Ministerstva 
informací a 
komunikací

Návrh oběžníku, kterým se stanoví seznam výrobků a zboží s nebezpečnou 
způsobilostí pod vedením ministerstva informací a komunikací.                                                                                                                                                                                           
Draft Circular pecifying the List of products and goods with unsafe capability 
under management responsibility of Ministry of Information and 
Communications.

X00M, SERV
Ministry of 
Information and 
Communications

Vietnam _ Addendum

G/TBT/N/CHL/519/Add.1 3. 6.

Geneticky 
modifikovaný 
rozmnožovací 
materiál

Ministerstvo zemědělství stanoví předpisy pro dovoz, omezenou výsadbu, 
stálost a úpravu geneticky modifikovaného rozmnožovacího materiálu.                                                                                                                                                                                                              
The Ministry of Agriculture establishes regulations for the import, confined 
planting, permanence and conditioning of genetically modified propagation 
material.

S60E, CA0A Agriculture and 
Livestock Service Chile 15. 6. 2020 Addendum

G/TBT/N/ECU/374/Rev.1 3. 6. Předměty používané 
při krmení dětí

Tento technický předpis stanoví požadavky, které musí splňovat dudlíky pro 
kojence a malé děti a předměty určené pro péči o děti používané při krmení 
tekutou stravou domácí výroby i z dovozu před jejich uvedením na trh.                                                                                                               
This technical regulation establishes the requirements to be met by pacifiers for 
babies and young children and childcare articles for liquid feeding, prior to the 
commercialization of national and imported products.

S00S, C50A, 
N40E, S10E

Ecuadorian 
Standardization 
Service

Ekvádor 3. 7. 2020 Revize
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G/TBT/N/EGY/191/Add.2 4. 6. Sportovní obuv Zahrnuté výrobky: Obuv (ICS 61.060), Sportovní obuv a její části                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Products covered: Footwear (ICS 61.060), Sports footwear and its Parts H20, X30M

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/194/Add.2 4. 6. Obuv Zahrnuté výrobky: Obuv (ICS 61.060), Obuv a její části                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Products covered: Footwear (ICS 61.060), Footwear and Its Parts X30M

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/212/Add.1 4. 6. Doba použitelnosti 
zmrazených potravin

Zahrnuté výrobky: ICS 67.040 Potravinářské výrobky obecně   -  zmrazené ryby, 
zmrazená játra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Products covered: ICS 67.040 Food products in general -  frozen fish and frozen 
liver 

C50A, S00S

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/222/Add.1 4. 6. Nádobí a příbory

Zahrnuté výrobky: Nádobí, příbory a stolovací nádobí (ICS 97.040.60), Domácí 
smaltované nádobí k použití na kamnech, sporáku nebo na varné desce Část 1: 
Obecné požadavky                                                                                                                                                                                 
Products covered: Cookware, cutlery and flatware (ICS 97.040.60), Domestic 
enamelled cookware for use on top of a stove, cooker or hob Part 1: General 
requirements

C50A, S10E

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/228/Add.1 4. 6. Zahřívaný tabák

Zahrnuté výrobky: Tabák, tabákové výrobky a související zařízení (ICS 65.160), 
Obecné požadavky na alternativy tradiční cigarety - Část druhá: Zahřívaný tabák                                                                                                                                            
Products covered: Tobacco, tobacco products and related equipment (ICS 
65.160), General requirements for traditional cigarette alternatives – Part two: 
Heated Tobacco 

X00M, S00S

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/231/Add.1 4. 6. Dětské židle

Zahrnuté výrobky: Nábytek (ICS 97.140), vybavení pro děti (ICS 97.190)  - 
Dětské vysoké židle pro děti - část 1: Bezpečnostní požadavky                                                                                                                                                                                         
Products covered: Furniture (ICS 97.140), Equipment for children (ICS 97.190) - 
Children's high chairs - Part 1: Safety requirements

H30, S00S

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/232/Add.1 4. 6. Hedvábný papír Zahrnuté výrobky: Hedvábný papír (ICS 85.080.20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Products covered: Tissue paper (ICS 85.080.20) N10E, C20P

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/233/Add.1 4. 6. Domácí 
elektrospotřebiče

Zahrnuté výrobky: Domácí bezpečnost (ICS 13.120), Domácí elektrospotřebiče 
obecně (ICS 97.030)                                                                                                                                                                                                                                                                    
Products covered: Domestic safety (ICS 13.120), Domestic electrical appliances 
in general (ICS 97.030)

N20E, H00

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/234/Add.2 4. 6. Plastové pytle na 
odpad

Zahrnuté výrobky: Pytle. Tašky (ICS 55.080), Plastové pytle pro sběr domácího 
odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody                                                                                                                                                                                                                             
Products covered: Sacks. Bags (ICS 55.080), Plastics sacks for household 
waste collection - Types, requirements and test methods

N40E, S10E, 
S20E

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/237/Add.1 4. 6. Překližka

Zahrnuté výrobky: Překližka (ICS 79.060.10), Překližka - překližka dýhovaná 
dekorativní                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Products covered: Plywood (ICS 79.060.10), Plywood - Decorative veneered 
plywood

B10, N10E

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/241/Add.1 4. 6. Dýchací potápěčské 
přístroje

Zahrnuté výrobky: Ochranné prostředky dýchacích orgánů (ICS 13.340.30), 
Dýchací zařízení - otevřený okruh - potápěčské přístroje na stlačený vzduch - 
požadavky, zkoušení a značení                                                                                               
Products covered: Respiratory protective devices (ICS 13.340.30), Respiratory 
equipment - Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus - 
Requirements, testing and marking

I20, H20, S00S, 
X40M

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum
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G/TBT/N/EGY/242/Add.1 4. 6. Chladicí spotřebiče

Zahrnuté výrobky: Obchodní chladicí spotřebiče (ICS 97.130.20), Komerční 
chladicí spotřebiče včetně chladicích vitrín, chladicích místností atd.                                                                                                                                                                            
Products covered: Commercial refrigerating appliances (ICS 
97.130.20)"Commercial refrigerating appliances Including refrigerated display 
cabinets, cold rooms, etc.

N20E, S00E

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/246/Add.1 4. 6. Stříkačky, jehly a 
katétry

Zahrnuté výrobky: Stříkačky, jehly a katétry (ICS 11.040.25), Sterilní 
hypodermické stříkačky - bezpečnost požadavky a zkušební metody Část 4: 
Stříkačky s vybavením zabraňujícím opakovanému použití                                                                      
Products covered: Syringes, needles and catheters (ICS 11.040.25), Sterile 
hypodermic syringes – Safety requirements and test methods Part 4: Syringes 
with re-use prevention feature

S10S

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/260 4. 6. Laminované 
dýhované řezivo

Tato norma specifikuje požadavky na laminované dýhované řezivo (LVL) pro 
obecné účely a strukturální aplikace, v suchých, tropických suchých/vlhkých 
nebo vysoce vlhkých/venkovních podmínkách.                                                               
This standard specifies the requirements for Laminated Veneer Lumber (LVL) for 
general purposes and structural applications, in dry, tropical-dry/humid or high 
humidity/exterior conditions.

N10E, B10, C00C

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt 3. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EGY/3/Add.34 4. 6. Barvy a laky

Zahrnuté výrobky: ICS 87.040 (Barvy a laky), Barvy a laky - Nátěrové hmoty na 
vodní bázi a nátěrové systémy na vnitřní stěny a stropy - klasifikace                                                                                                                                                                             
Products covered: ICS 87.040 (Paints and varnishes), Paints and varnishes - 
Water-borne coating materials and coating systems for interior walls and ceilings 
- Classification

C10C, S70E, B00

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/34/Add.7 4. 6. Chlazené krevety Zahrnuté výrobky: ICS: 67.120.30 (Ryby a produkty rybolovu), Chlazené krevety                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Products covered: ICS: 67.120.30 (Fish and fishery products), Chilled shrimp C20A, C50A

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/EGY/76/Add.2 4. 6. Elektrické lampy a 
svítidla

Zahrnuté výrobky: Lampy obecně (ICS 29.140.01), Požadavky na energetickou 
účinnost elektrických lamp a svítidel                                                                                                                                                                                                                                    
Products covered: Lamps in general (ICS 29.140.01), Energy efficiency 
requirements for electrical lamps and luminaries

N20E, S50E

Egyptian 
Organization for 
Standardization and 
Quality

Egypt _ Addendum

G/TBT/N/GEO/107 4. 6. Bezpečnost hraček

Stávající vládní vyhláška definuje hlavní postupy pro výrobu a dovoz hraček v 
Gruzii.                                                                                                                                                 
The present Governmental decree defines main procedures for toys producing 
and importing in Georgia.

H30, S00S

Market Surveillance 
Agency at the 
Ministry of Economic 
and Sustainable 
Development of 
Georgia

Gruzie _ Notifikace

G/TBT/N/GEO/108 4. 6.
Zařízení a ochranné 
systémy v prostředí s 
nebezpečím výbuchu

Technický předpis definuje hlavní požadavky na výrobky určené k použití v 
prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu.                                                                                                                
Technical Regulation defines main requirements for products intended for use in 
potentially explosive atmospheres.

B20, B30, X20M

Market Surveillance 
Agency at the 
Ministry of Economic 
and Sustainable 
Development of 
Georgia

Gruzie _ Notifikace
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G/TBT/N/GEO/109 4. 6. Spotřebiče spalující 
plynná paliva 

Technický předpis o „spotřebičích plynných paliv“ schválený vyhláškou 
gruzínské vlády č. 82 ze dne 6. února 2020. Spotřebiče spalující plynná paliva 
používaná pro vaření, chlazení, klimatizaci, vytápění prostoru, výrobu horké 
vody, osvětlení nebo mytí, jakož i hořáky s ventilátorem a topná tělesa, která 
mají být vybavena takovými hořáky.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Technical Regulation on "appliances burning gaseous fuels" approved by 
Decree of the Government of Georgia 6 February 2020 No.82. Appliances 
burning gaseous fuels used for cooking, refrigeration, air-conditioning, space 
heating, hot water production, lighting or washing, and also forced draught 
burners and heating bodies to be equipped with such burners.

N30E, B00, S30E

Market Surveillance 
Agency at the 
Ministry of Economic 
and Sustainable 
Development of 
Georgia

Gruzie _ Notifikace

G/TBT/N/GEO/110 4. 6. Ochranné prostředky 

Technický předpis o „osobních ochranných prostředcích“ schválený nařízením 
vlády Gruzie č. 82  ze dne 6. února 2020.                                                                                                                                                                                                                              
Technical Regulation on “personal protective equipment” approved by Decree of 
the Government of Georgia 6 February 2020 No.82.

S10S

Market Surveillance 
Agency at the 
Ministry of Economic 
and Sustainable 
Development of 
Georgia

Gruzie _ Notifikace

G/TBT/N/GEO/111 4. 6.

Stroje; zaměnitelná 
zařízení; 
bezpečnostní 
komponenty; zvedací 
zařízení; řetězy, lana 
a pásy; odnímatelná 
mechanická 
převodová zařízení; 
částečně dokončené 
strojní zařízení

Technický předpis pro „strojní zařízení“ schválený nařízením vlády č. 85 Gruzie 
ze dne 6. února 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Technical Regulation on “machinery” approved by Decree of the Government of 
Georgia 6 February 2020 No.85.

I30, B20

Market Surveillance 
Agency at the 
Ministry of Economic 
and Sustainable 
Development of 
Georgia

Gruzie _ Notifikace

G/TBT/N/USA/1427/Add.1 4. 6. Komponenty pro 
jaderné elektrárny

Americká jaderná regulační komise (NRC) mění své předpisy tak, aby odkazem 
zahrnovaly vydání Americké společnosti strojních inženýrů pro kotle a tlakové 
nádoby 2015 a 2017 a vydání Americké společnosti strojních inženýrů pro rok 
2015 a 2017 a Údržba jaderných elektráren, oddíl 1: Kód OM: oddíl IST, pro 
jaderné elektrárny.                                                                                                                                                                                                                                                                      
The U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) is amending its regulations to 
incorporate by reference the 2015 and 2017 Editions of the American Society of 
Mechanical Engineers Boiler and Pressure Vessel Code and the 2015 and 2017 
Editions of the American Society of Mechanical Engineers Operation and 
Maintenance of Nuclear Power Plants, Division 1: OM Code: Section IST, for 
nuclear power plants.

I20, I40, N00E Nuclear Regulatory 
Commission USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1427/Add.1/
Corr.1

4. 6. Komponenty pro 
jaderné elektrárny

Americká jaderná regulační komise (NRC) opravuje pravidlo, které bylo 
zveřejněno ve federálním registru dne 4. května 2020. Oprava.                                                                                                                                                                                                                   
The U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) is correcting a rule that was 
published in the Federal Register on 4 May 2020.Correction.

I20, I40, N00E Nuclear Regulatory 
Commission USA _ Corrigendum
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G/TBT/N/USA/1481/Add.1 4. 6.

Program na úsporu 
energie: Zkušební 
postup pro elektrické 
motory

Ministerstvo energetiky USA požaduje veřejné komentáře za účelem zvážení, 
zda změnit zkušební postupy DOE pro elektrické motory.                                                                                                                                                                                                                  
The U.S. Department of Energy is soliciting public comment to consider whether 
to amend DOE's test procedures for electric motors. 

N20E, S50E

Office of Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy, 
Department of 
Energy

USA 20. 7. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1560/Add.1 4. 6.

Antropomorfní 
testovací zařízení, 
HIII 5. procentní 
testovací figurína pro 
ženy

NHTSA znovu otevírá období pro připomínky k Oznámení o navrhovaném 
zákoně (NPRM) vydaném v prosinci 2019 o dalších 60 dní. NHTSA také 
dokumentuje popis postupů, které vyvinula pro měření hrudních bund SAE, které 
se již používají v terénu, aby se posoudila uniformita bund a určily se rozměry a 
tolerance pláště, které budou stanoveny v konečném pravidle.                                                                                                                                             
NHTSA is re-opening the comment period on a Notice of Proposed Rulemaking 
(NPRM) issued in December 2019 for an additional 60 days. NHTSA is also 
docketing a document describing procedures it has developed to measure SAE 
chest jackets already in use in the field in order to assess the uniformity of the 
jackets and to determine jacket dimensions and tolerances to be specified in the 
Final Rule.

T40T, S10S

National Highway 
Traffic Safety 
Administration 
(NHTSA), 
Department of 
Transportation (DOT)

USA 3. 8. 2020 Addendum

G/TBT/N/SAU/1136 4. 6. Technický předpis 
pro dveře a okna

Toto nařízení stanoví technický předpis pro dveře a okna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
This regulation specifies Technical Regulation for Doors and Windows.

B10, B20, N40E, 
N10E, X40M, 
X50M

Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization (SASO)

Saúdská Arábie 6. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/834/Add.1 5. 6.
Kontrola bezpečnosti 
elektrických 
spotřebičů

Navrhovaná změna prováděcího pravidla k zákonu o kontrole bezpečnosti 
elektrických spotřebičů a spotřebních výrobků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Proposed amendment to the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and 
Consumer Products Safety Control Act.

H00, N20E, I10, 
S50E, B20

Korean Agency for 
Technology and 
Standards

Korea 5. 8. 2020 Addendum
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