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G/TBT/N/KOR/899 8. 6. Odpadní plasty

Vzhledem k poklesu cen ropy a dopadu "Corony 19" omezujeme dovoz 
odpadních plastů za účelem podpory recyklace odpadních plastů v Koreji.                                                                                                                                                                  
Due to the drop in oil prices and the impact of Corona 19, we limit the import of 
waste plastics in order to promote the recycling of waste plastics in Korea.

S10E, S50E Ministry of Environment Korea 28. 6. 20220 Notifikace

G/TBT/N/KOR/900 8. 6. Označování a reklama 
na potravinách

Navrhovaná revize prováděcího pravidla zákona o označování a reklamě na 
potravinách.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Proposed Revision of the Enforcement Rule of the Act on Labelling and 
Advertising of Foods.

C50A, C60A, 
C80A, S00S

Ministry of Food and Drug 
Safety Korea 7. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1003/Add
.2

8. 6. 
Ventily pro 
předoplachovací 
sprchy

Ministerstvo energetiky USA (DOE) požaduje prostřednictvím této žádosti o 
informace („RFI“) informace a data za účelem posouzení, zda změnit zkušební 
postupy DOE pro ventily u předoplachovacích sprch pro komerční účely.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
The U.S. Department of Energy (DOE) is requesting information and data 
through this request for information ("RFI") to consider whether to amend 
DOE's test procedures for commercial prerinse spray valves.

S50E, I20

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

USA 6. 7. 2020 Addendum

G/TBT/N/NZL/100 8. 6. Nebezpečné chemické 
látky

Toto oznámení se vztahuje na všechny chemické látky, které splňují definici 
„nebezpečné látky“ v oddíle č. 2 zákona o nebezpečných látkách a nových 
organizmech (HSNO) z roku 1996 a které v současné době překračují prahové 
hodnoty stanovené v oznámení o nebezpečných látkách (minimální stupně 
nebezpečnosti) z roku 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                     
This notification covers all chemical substances that meet the definition of 
"hazardous substance" in Section 2 of the Hazardous Substances and New 
Organisms (HSNO) Act 1996, and that currently exceed the thresholds set in 
the Hazardous Substances (Minimum Degrees of Hazard) Notice 2017.

C10C, S10E, 
S70E, S00S, 
X40M

Environmental Protection 
Authority (EPA) Nový Zéland 7. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARE/475 8. 6. Venkovní světelné 
zdroje

Toto nařízení stanoví požadavky na světelné zdroje s integrovaným 
předřadníkem nebo bez něj.                                                                                                                                                                                                                                                                
This regulation establishes requirements light sources with or without 
integrated control gear.

N20E
Emirates Authority for 
Standardization and 
Metrology (ESMA)

Spojené arabské 
emiráty 7. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1363/Rev
.1

9. 6.

Změny v seznamu 
povolených a 
zakázaných látek v 
oblasti ekologické 
živočišné výroby

Toto pravidlo navrhuje přidat do Národního seznamu následující látky: dihydrát 
kyseliny šťavelové jako pesticid pro ekologické včelařství; pullulan pro použití 
při ekologické manipulaci ve výrobcích označených „vyrobeno z organických 
látek (určené složky nebo potravinové skupiny)“ a kolagenový gelový obal jako 
anorganickou zemědělskou látku pro použití v organickém zpracování v 
případě komerčně nedostupné organické formy kolagenového gelového obalu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
This rule proposes to add the following substances to the National List: Oxalic 
acid dihydrate as a pesticide for organic apiculture; pullulan for use in organic 
handling in products labeled, "Made with organic (specified ingredients or food 
group(s))"; and collagen gel casing as a nonorganic agricultural substance for 
use in organic handling when organic forms of collagen gel casing are not 
commercially available.

C20A, C40A, 
S60E

Agricultural Marketing 
Service (AMS), U.S. 
Department of Agriculture 
(USDA)

USA 7. 8. 2020 Revize

G/TBT/N/CRI/136/Add.5 9. 6. Pneumatiky RTCR: 425: 2008 Technický předpis pro pneumatiky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
RTCR: 425: 2008 Technical Regulation for Pneumatic Tires

T40T, N40E, 
X40M

Center for Technical 
Obstacles to Commerce Kostarika _ Addendum
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G/TBT/N/THA/496/Add.
1

9. 6. Kabely

Thajská průmyslová norma pro izolované kabely z polyvinylchloridu se 
jmenovitým napětím do 450/750 a včetně (TIS 11) - Část 101 - 2561 (2018): 
Opláštěné kabely pro všeobecné účely                                                                                                             
Thai Industrial Standard for Polyvinyl chloride insulated cables of rated 
voltages up to and including 450/750 v (TIS 11) - Part 101 - 2561 (2018): 
Sheathed cables for general purposes

N20E, N40E, 
S10E

The Thai Industrial 
Standards Institute (TISI), 
Ministry of Industry

Thajsko _ Addendum

G/TBT/N/THA/504/Add.
1

9. 6. Plechy

Thajská průmyslová norma pro za horka pozinkované ploché ocelové pásy, 
plechy a vlnité plechy válcované za studena (TIS 50-2561 (2018))                                                                                                                                                                                                
Thai Industrial Standard for Hot-dip Zinc-Coated Cold Reduced Flat Steel 
Strips, Sheets and Corrugated Sheets (TIS 50-2561 (2018))

X50M, B10
The Thai Industrial 
Standards Institute (TISI), 
Ministry of Industry

Thajsko _ Addendum

G/TBT/N/THA/521/Add.
1

9. 6. Ocelové profily

Thajská průmyslová norma pro ocelové konstrukční profily tvářené za studena 
pro obecnou konstrukci (TIS 1228 - 2561 (2018))                                                                                                                                                                                                          
Thai Industrial Standard for Cold-formed Structural Steel Sections for General 
Structure (TIS 1228 - 2561 (2018))                                                                                                                                                                                                                                                    

X50M, B10
The Thai Industrial 
Standards Institute (TISI), 
Ministry of Industry

Thajsko _ Addendum

G/TBT/N/THA/57/Rev.1/
Add.1

9. 6. Ocel pro plynové láhve

Thajská průmyslová norma pro za horka válcovanou plochou ocel pro plynové 
láhve (TIS 2060-2560 (2017))                                                                                                                                                                                                                                                                          
Thai Industrial Standard for Hot Rolled Flat Steel for Gas Cylinders (TIS 2060-
2560 (2017))

X50M, I40, I20, 
S10E, N30E

Thai Industrial Standards 
Institute (TISI) Thajsko _ Addendum

G/TBT/N/MEX/160/Add.
1

11. 6.
Přeprava 
nebezpečných látek, 
materiálu a odpadu

Tento dodatek se týká přepravců, dopravců a příjemců nebezpečných látek, 
materiálu a odpadu přepravovaných po hlavních pozemních, námořních a 
leteckých trasách.                                                                                                                                                                                                                               
This addendum concerns to hippers, carriers and consignees of hazardous 
substances, materials and waste transported via the main land, sea and air 
communication routes.

T10T, T20T, 
T40T, T50T, 
S70E, S20E

Ministry of 
Communications and 
Transport 

Mexiko _ Addendum

G/TBT/N/MEX/466 11. 6. Chilli papričky

Specifikace, výrobní postupy, obchodní informace, zkušební metody a postup 
pro posuzování shody, které musí splňovat chilli papričky Yahualica v čerstvém 
a sušeném stavu.                                                                                                
Specifications, production process, commercial information, test methods and 
procedure for the evaluation of conformity, which must be complied with by 
Yahualica chilli in a fresh and dry state.

C20A, C50A
Ministry of Economy 
General Directorate of 
Standards

Mexiko 7. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/1017 11. 6. Lékařské přístroje v 
souvislosti s Covid-19

Toto usnesení mimořádně a dočasně stanoví technické požadavky na dovoz, 
uvádění na trh a darování plicních ventilátorů, monitoru vitálních funkcí, 
infuzních pump, oximetrických přístrojů a použitých kapnografů, které jsou 
nezbytné pro jednotky intenzivní péče, vzhledem k mezinárodní krizové situaci 
v oblasti veřejného zdraví související s Covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
This resolution extraordinarily and temporarily establishes technical 
requirements for the import, marketing, and donation of lung ventilators, vital 
signs monitor, infusion pump sets, oximetry machine, and used capnographs, 
indispensable for intensive care units, due to the international public health 
emergency related to the Covid-19. 

S10S
National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology (INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/1018 11. 6.
Nutriční a kojenecká 
výživa v souvislosti se 
SARS-CoV-2

Toto usnesení stanoví mimořádná a dočasná kritéria a postup pro vyřizování 
žádostí týkajících se povolení po uvedení na trh pro nutriční a kojeneckou 
výživu v důsledku mezinárodní nouzové situace v oblasti veřejného zdraví 
související se SARS-CoV-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
This Resolution establishes extraordinary and temporary criteria and procedure 
for the handling of petitions of post-market authorization for formulas of enteral 
nutrition and infant formulas due to the international public health emergency 
related to the SARS-CoV-2.

C50A, S00S
National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology (INMETRO)

Brazílie _ Notifikace
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G/TBT/N/BRA/1019 11. 6. Postupy pro změny a 
zrušení registrace léčiv

Tento návrh usnesení mění usnesení - RDC č. 73 ze dne 7. dubna 2016, 
kterým se stanoví technické požadavky na změny po registraci léčivých 
přípravků a postupy pro zrušení registrace.                                                                                                                                                                                                                   
This draft resolution changes the Resolution - RDC number 73, 7 April 2016, 
which establishes technical requirements for post-registration changes and 
cancellation procedures for registering medicines.

C10P, S00S
National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology (INMETRO)

Brazílie 10. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/1020 11. 6. Rostlinné tuky a oleje Tento návrh usnesení stanoví zdravotní požadavky na rostlinné tuky a oleje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
This draft resolution establishes health requirements for vegetable fats and oils. C50A, S00S

National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology (INMETRO)

Brazílie 24. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BRA/1021 11. 6. Zdravotnické 
prostředky

Toto usnesení mimořádně a dočasně stanoví postup předkládání klinických 
studií vyžadovaných ke schválení zdravotnických prostředků III. a IV. třídy, 
které jsou považovány za nezbytné pro zdravotnické služby, a to z důvodu 
mezinárodní nouzové situace v oblasti veřejného zdraví související s SARS-
CoV-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
This resolution extraordinarily and temporarily establishes the submission 
procedure for clinical studies required to validate medical devices of Classes III 
and IV identified as essential to healthcare services, due to the international 
public health emergency related to the SARS-CoV-2.

S10S
National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology (INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/1022 11. 6. Fytochemikálie

Tato oznámená vyhláška č. 102 ze dne 26. května 2020 otevírá 90denní lhůtu 
pro připomínky k návrhu technického nařízení, které se týká postupů registrace 
fytochemikálií, které jsou charakterizovány jako pesticidy a jejich příbuzné 
produkty.                                                                                                                                                                                                                    
The notified Ordinance, No. 102, 26 May 2020, opens a 90-day period for 
comments on a draft proposal for Technical Regulation for concerning the 
procedures for the registration of phytochemicals that are characterized as 
pesticides and their related products.

C40A, S50E
National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology (INMETRO)

Brazílie 9. 9. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/712/Corr.1 11. 6.
Neobnovení účinné 
látky mancozeb na 
ochranu rostlin

Tento návrh prováděcího nařízení Komise stanoví, že schválení účinné látky 
mancozeb (manganato-zinečnatý komplex) na ochranu rostlin se v souladu s 
nařízením (ES) č. 1107/2009 neobnovuje.                                                                                                                                                                                                                             
This draft Commission Implementing Regulation provides that the approval of 
the active substance mancozeb for plant protection is not renewed in 
accordance with Regulation (EC) No 1107/2009.

C20A, C40A, 
S50E European Commission EU _ Corrigendum

G/TBT/N/ECU/479 11. 6. Bezpečnostní 
automobilové sklo

Tento technický předpis se vztahuje na neprůstřelné bezpečnostní 
automobilová skla určená na ochranu proti krádežím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
This technical regulation applies to the bulletproof and anti-theft armored 
security glasses for automotive use.

T40T, N10E, 
S00S

Ecuadorian 
Standardization Service 
INEN

Ekvádor 10. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ECU/481 11. 6. Ventilátory s 
elektrickým motorem

Tento technický předpis se vztahuje na ventilátory s elektrickým motorem s 
příkonem od 125 W do 500 kW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
This technical regulation applies to the electric input power motor fans between 
125 W and 500 kW.

S50E, N20E
Ecuadorian 
Standardization Service 
INEN

Ekvádor 10. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ECU/480 11. 6. Dveře a okna

Tento technický předpis se vztahuje na dveře a okna pro použití ve stavebnictví 
vyrobená z různých materiálů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
This technical regulation applies to Doors and windows for use in construction 
that are made of different materials.

B10
Ecuadorian 
Standardization Service 
INEN

Ekvádor 10. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ECU/482 11. 6. Transformátory

Návrh druhé revize ekvádorského technického předpisu PRTEINEN 141 (2R) 
„Požadavky na bezpečnost a energetickou účinnost distribučních 
transformátorů“                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Draft Second Revision of the Ecuadorian Technical Regulation PRTEINEN 141 
(2R) "Safety and energy efficiency requirements for distribution transformers"

S50E, N20E
Ecuadorian 
Standardization Service 
INEN

Ekvádor 10. 8. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/USA/1009/Add
.5

11. 6.
Ventily pro 
předoplachovací 
sprchy

Ministerstvo energetiky USA („DOE“) zahajuje přezkum předběžného 
posouzení pro určení nové nebo pozměněné normy na úsporu energie pro 
ventily pro předoplachovací sprchy pro komerční využití („CPSV“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
The U.S. Department of Energy ("DOE") is initiating an early assessment 
review to determine a new or amended energy conservation standard for 
commercial prerinse spray valves ("CPSVs").

I00, S50E
Office of Energy Efficiency 
and Renewable Energy, 
Department of Energy

USA 10. 7. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1624 11. 6. Plynovody
Bezpečnost plynovodu: Bezpečnost potrubí: Reforma právních předpisů pro  
plynovody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Gas pipeline safety: Pipeline Safety: Gas Pipeline Regulatory Reform

N30E, S50E, I40, 
B20

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

USA 10. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/826/Add.
6

11. 6. Prodejní nápojové 
automaty

Ministerstvo energetiky USA („DOE“) provádí předběžné posouzení aktualizace 
norem pro úsporu energie u prodejních automatů na chlazené nápoje v lahvích 
nebo v plechovkách.                                                                                                                                                                                                         
The U.S. Department of Energy ("DOE") is undertaking an early assessment 
review for amended energy conservation standards for Refrigerated Bottled or 
Canned Beverage Vending Machines.

S50E, N20E, 
S10E, C50A

Office of Energy Efficiency 
and Renewable Energy 
Department of Energy

USA 10. 8. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/920/Add.
2

11. 6.

Přeprava 
bezpečnostních 
zařízení obsahujících 
nebezpečné materiály

PHMSA požaduje od zúčastněných stran informace nebo data týkající se 
klasifikace, testování a podmínek přepravy bezpečnostních zařízení (UN0503 a 
UN3268) obsahujících nebezpečné materiály.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
PHMSA is requesting information or data from stakeholders regarding the 
classification, testing, and conditions for transportation of safety devices 
(UN0503 and UN3268) for articles containing hazardous materials.

T00T, T50T, 
S70E

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

USA 10. 8. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1517/Add
.1

11. 6. Chemické látky

EPA vydává významná nová pravidla použití (SNURs) podle zákona o kontrole 
toxických látek (TSCA) pro chemické látky, které jsou předmětem 
předvýrobního oznámení (PMNs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
EPA is issuing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances 
Control Act (TSCA) for chemical substances which are the subject of 
premanufacture notices (PMNs).

C10C, S70E,  
S00S

Environmental Protection 
Agency (EPA) USA _ Addendum

G/TBT/N/BRA/1001/Add
.1

12. 6. Střelné zbraně

Cílem tohoto dodatku je informovat, že brazilské vojenské velení zrušilo 
nařízení č. 61 - COLOG ze dne 15. března 2020, dříve oznámené pod 
G/TBT/N/BRA/1001, kterým se stanoví bezpečnostní zařízení, identifikace a 
označování střelných zbraní prostřednictvím Vyhlášky č. 62 ze dne 17. dubna 
2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This addendum aims to inform that the Army Command of Brazil, has revoked 
the Ordinance 61 - COLOG, of 15 March 2020, previously notified in 
G/TBT/N/BRA/1001, that establishes safety devices, identification and marking 
of firearms, through Ordinance No. 62 of 17 April 2020.

X20M, X40M
National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology - INMETRO

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/1002/Add
.1

12. 6. Střelné zbraně

Účelem tohoto dodatku je informovat, že brazilské armádní velení zrušilo 
nařízení č. 60 - COLOG ze dne 15. března 2020, dříve oznámené pod 
G/TBT/N/BRA/1002, kterým se stanoví bezpečnostní zařízení, identifikace a 
označení střelných zbraní prostřednictvím Vyhlášky č. 62 ze dne 17. dubna 
2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
This addendum aims to inform that the Army Command of Brazil, has revoked 
the Ordinance 60 - COLOG, of 15 March 2020, previously notified in 
G/TBT/N/BRA/1002, that establishes safety devices, identification and marking 
of firearms, through Ordinance No. 62 of 17 April 2020.

X20M, X40M
National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology - INMETRO

Brazílie _ Addendum
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12. 6. 
Změny v provádění 
posuzování shody v 
době (COVID-19) 

Cílem tohoto dodatku je informovat, že nařízení Inmetro č. 111 ze dne 27. 
března 2020 zrušuje nařízení č. 79 ze dne 4. března 2020 oznámené pod 
G/TBT/N/BRA/978 a schvaluje mimořádné podmínky pro provádění činností 
posuzování shody v zemích zasažených epidemií koronavirem (COVID-19).                                                                                                                                                                                 
This addendum aims at informing that the Ordinance Inmetro no. 111, of 27 
March 2020 (Portaria nº 111, de 27 de março de 2020) revokes Ordinance no. 
79, of 4 March 2020 (G/TBT/N/BRA/978), and approves extraordinary 
conditions for execution of conformity assessment activities in countries 
affected by coronavirus epidemic (COVID-19).

X00M, S00S
National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology - INMETRO

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/993/Add.
2

12. 6. 
Zdravotnické 
prostředky v době 
SARS-CoV-2

Usnesení - č. RDC 356, 23. března 2020 - dříve oznámené prostřednictvím 
G/TBT/N/BRA/993, které stanoví výjimečná kritéria a postup pro výrobu, dovoz 
a nákup zdravotnických prostředků označených za nezbytné pro použití ve 
zdravotnických službách v důsledku mezinárodní nouzové situace v oblasti 
veřejného zdraví související s SARS-CoV-2 byla změněna usnesením - RDC č. 
379 ze dne 30. dubna 2020.                                                                                                
The Resolution – RDC number 356, 23 March 2020 – previously notified 
through G/TBT/N/BRA/993 – which establishes exceptional criteria and 
procedure for the manufacturing, import, and acquisition of medical devices 
identified as indispensable for the use in healthcare services due to the 
international public health emergency related to the SARS-CoV-2, was 
changed by the Resolution – RDC number 379, 30 April 2020. 

S10S
National Institute of 
Metrology, Quality and 
Technology - INMETRO

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/TPKM/416 12. 6. Splachovací pisoáry

Agentura pro vodní zdroje navrhuje určit splachovací pisoáry jako jeden z 
produktů, který by měl mít štítky udávající spotřebu vody.                                                           
The Water Resource Agency proposes to designate flush urinals as one of the 
products which should have Water Efficiency Labels.

S50E, B10, 
X40M

Water Resource Agency, 
Ministry of Economic 
Affairs

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

11. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/MNE/16 12. 6. 

Měřicí přístroje pro 
testování 
bezpečnostních 
opatření v 
elektrotechnice

Pravidla metrologických požadavků na měřicí přístroje pro zkoušení 
bezpečnostních opatření v elektrotechnice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Rulebook on metrological requirements for measuring instruments for testing 
safety measures in electrical engineering.

I10, X40M, 
N20E, B20 Ministry of Economy Montenegro _ Notifikace

G/TBT/N/USA/1625 12. 6. Pokojové klimatizace

Ministerstvo energetiky USA (DOE) navrhuje změnit zkušební postup pro 
pokojové klimatizace („pokojové ACs“).                                                                                                                                  
The U.S. Department of Energy (DOE) proposes to amend the test procedure 
for room air conditioners ("room ACs").

N20E, S50E

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

USA 10. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1598/Add
.1

12. 6. Vysokofrekvenční 
elektromagnetická pole

Expozice člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím. Navrhované 
pravidlo, znovuotevření období pro komentáře.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields. Proposed rule, 
reopening of comment period.

S00S, N00E, 
V00T

Federal Communications 
Commission (FCC) USA 17. 6. 2020 Addendum
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