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WTO/TBT

Lhůta pro 
připomínky Typ

G/TBT/N/OMN/408 15. 6.

Polyethylenové 
opakovaně 
použitelné nákupní 
tašky

Ministerská vyhláška zavádějící ománskou normu „Opakovaně použitelné nákupní tašky z polyetylenu“.                                                                                                                                                                                                                                                         
Ministerial decree obligating the Omani standard “Polyethylene Reusable Shopping Bags”.

S10E, S50E, 
N40E

Ministry of 
Commerce & Industry Omán 14. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARE/475/Corr.1 15. 6. Venkovní světelné 
zdroje

Oprava bodu č. 8  notifikačního formuláře „Relevantní dokumenty“ G/TBT/N/ARE/475                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
The Point 8 "Relevant documents" of G/TBT/N/ARE/475 should be corrected. N20E

Emirates Authority for 
Standardization and 
Metrology (ESMA)

Spojené arabské 
emiráty _ Corrigendum

G/TBT/N/BRA/870/Add.23 15. 6. Léčivé přípravky

Usnesení RDC č. 301 ze dne 21. srpna 2019, které přijímá Příručku správné výrobní praxe pro léčivé 
přípravky podle Úmluvy o farmaceutické inspekci a Programu spolupráce v oblasti farmaceutické inspekce 
(PIC/S) ze dne 1. července 2018, bylo opraveno.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
The Resolution RDC number 301, 21 August 2019 which adopts the Guide to Good Manufacturing Practices 
for Medicinal Products of the Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-
operation Scheme (PIC/S) of 1 July 2018, was rectified. 

C10P, C30P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/870/Add.24 15. 6. Léčivé přípravky

Usnesení RDC č. 301 ze dne 21. srpna 2019, které přijímá Příručku správné výrobní praxe pro léčivé 
přípravky podle Úmluvy o farmaceutické inspekci a Programu spolupráce v oblasti farmaceutické inspekce 
(PIC/S) ze dne 1. července 2018, bylo opraveno.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
The Resolution RDC number 301, 21 August 2019 which adopts the Guide to Good Manufacturing Practices 
for Medicinal Products of the Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-
operation Scheme (PIC/S) of 1 July 2018, was rectified. 

C10P, C30P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/BRA/984/Add.1 15. 6.
Farmaceutické složky 
v souvislosti s Covid-
19

Usnesení RDC č. 346 ze dne 12. března 2020 - dříve oznámené prostřednictvím G/TBT/N/BRA/984, kterým se 
stanoví mimořádná a dočasná kritéria a postup pro pokyny správné výrobní praxe pro uvedení na trh a změny 
po registraci na trh účinných farmaceutických složek, léků a zdravotnických výrobků z důvodu mezinárodního 
ohrožení veřejného zdraví novým koronavirem (Covid-19), bylo změněno usnesením RDC č. 385, 12. května 
2020.                                                                                                                                                                                       
The Resolution – RDC number 346, 12 March 2020 – previously notified through G/TBT/N/BRA/984 – which 
establishes extraordinary and temporary criteria and procedure for Good Manufacture Practice Guidelines for 
market authorization and post-market registration amendments of Active Pharmaceutical Ingredients, 
medicines, and healthcare products due to the international public health emergency of the new coronavirus 
(Covid-19), was changed by the Resolution – RDC number 385, 12 May 2020. 

C10P

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/MYS/102 15. 6.

Telekomunikační 
systémy - zařízení 
krátkého dosahu 
(SRD)

Tento technický předpis definuje technické požadavky na zařízení krátkého dosahu (SRDs) pracující na 
kmitočtech definovaných v příslušných standardních plánech rádiového systému (SRSPs) a přiřazení tříd 
vydaných MCMC.                                                                                                                                                    
This Technical Code defines the technical requirements for Short Range Devices (SRDs) operating in the 
frequencies as defined in the relevant Standard Radio System Plans (SRSPs) and the Class Assignments 
issued by MCMC.

V00T

Malaysian 
Communications and 
Multimedia 
Commission (MCMC)

Malajsie 14. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/MYS/103 15. 6.

Telekomunikační 
systémy - přijímače 
televizního vysílání 
pozemní televize 
(DTT).                                                                                                                                        

Tento technický zákon specifikuje zkušební metody pro přijímače televizního vysílání pozemní televize (DTT).                                                                                                                                                                                                                                                          
This Technical Code specifies the test methods for the Digital Terrestrial Television (DTT) broadcast receivers. V00T

Malaysian 
Communications and 
Multimedia 
Commission (MCMC)

Malajsie 14. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/NZL/101 15. 6.

Stavebnictví 
(stavební výrobky a 
metody, modulární 
komponenty a další)

Změny v návrhu zákona se vztahují na produkty označené jako „stavební výrobek“ nebo „stavební metoda“.                                                                                                                                                                                                                                                                  
The changes in the Bill apply to products identified as either a "building product" or "building method". B00, X40M

Ministry of Business, 
Innovation and 
Employment

Nový Zéland 31. 8. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/TPKM/417 15. 6. Kojenecká koupací 
sedadla

Návrh požadavků na právní kontrolu dětských sedadel pro kojence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Proposal for Legal Inspection Requirements for Infant Bath Seats. S00S, H30

The Bureau of 
Standards, Metrology 
and Inspection 
(BSMI)

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

15. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1626 15. 6.

Chemické látky 
používané například 
jako chladiva, hnací 
média rozprašovačů 
pěn a aerosolů a 
izolační plyny v 
elektrických 
přístrojích

Chemické látky - ochrana stratosférického ozonu: seznam náhrad v rámci programu významných nových 
alternativ. EPA navrhuje sepsat určité látky v odvětví chlazení a klimatizace a v odvětví pěnových hnacích 
médií.                                                                                                                                                                                                                                
Chemical substances - Protection of Stratospheric Ozone: Listing of Substitutes Under the Significant New 
Alternatives Policy Program. EPA proposes to list certain substances in the refrigeration and air conditioning 
sector and the foam blowing sector.

C20C, S50E, 
N20E

Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 27. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1627 15. 6.

Emise VOC (těkavé 
organické 
sloučeniny)  z řízení 
zdrojů ropy a 
zemního plynu

Účelem tohoto navrhovaného pravidla je zavést kontrolní opatření ke snížení emisí VOC (těkavých 
organických sloučenin) ze stávajících zdrojů ropy a zemního plynu.                                                                                                                                                                  
The purpose of this proposed rulemaking is to implement control measures to reduce VOC emissions from 
existing oil and natural gas sources.

N30E, N40E, 
S30E, I20

Environmental 
Quality Board, State 
of Pennsylvania

USA 27. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARE/476 16. 6. Výrobky na ochranu 
zdraví

Návrh systému kontroly SAE pro výrobky na ochranu zdraví.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Draft of UAE Control scheme for health protection products.

S10S, X30M, 
C50C

Emirates Authority for 
Standardization and 
Metrology (ESMA)

Spojené arabské 
emiráty 15. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/MEX/467 16. 6. Blatníky vozidel

Návrh Úřední mexické normy PROY-NOM-014-SCT2-2019, Technické specifikace a zkušební metody pro 
zadní blatníky pro vozidla s celkovou konstrukční hmotností vyšší než 4 536 kg.                                                                                                                                                      
Draft Official Mexican Standard PROY-NOM-014-SCT2-2019, Technical specifications and test methods for 
rear fenders for vehicles with a gross vehicle weight of design greater than 4 536 kg. 

T40T, I10
Ministry of 
Communications and 
Transportation

Mexiko 9. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1628 16. 6. Chemické látky

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

C10C
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 15. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BOL/17/Add.1 17. 6. Kosmetika

Oznámený návrh andského technického nařízení stanoví mikrobiologické technické specifikace pro kosmetiku 
uváděnou na trh na území členských států Andského společenství.                                                                                                                                                        
The notified draft Andean Technical Regulation establishes the microbiological technical specifications for 
cosmetics marketed in the territories of the Andean Community member countries.

C50C, C40C, 
C40A, C20P, 
S00S

Andean Community Bolívie _ Addendum

G/TBT/N/COL/239/Add.1 17. 6. Kosmetika

Oznámený návrh andského technického nařízení stanoví mikrobiologické technické specifikace pro kosmetiku 
uváděnou na trh na území členských států Andského společenství.                                                                                                                                                        
The notified draft Andean Technical Regulation establishes the microbiological technical specifications for 
cosmetics marketed in the territories of the Andean Community member countries.

C50C, C40C, 
C40A, C20P, 
S00S

Andean Community Kolumbie _ Addendum

G/TBT/N/ECU/476/Add.1 17. 6. Kosmetika

Oznámený návrh andského technického nařízení stanoví mikrobiologické technické specifikace pro kosmetiku 
uváděnou na trh na území členských států Andského společenství.                                                                                                                                                        
The notified draft Andean Technical Regulation establishes the microbiological technical specifications for 
cosmetics marketed in the territories of the Andean Community member countries.

C50C, C40C, 
C40A, C20P, 
S00S

Andean Community Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/PER/116/Add.1 17. 6. Kosmetika

Oznámený návrh andského technického nařízení stanoví mikrobiologické technické specifikace pro kosmetiku 
uváděnou na trh na území členských států Andského společenství.                                                                                                                                                        
The notified draft Andean Technical Regulation establishes the microbiological technical specifications for 
cosmetics marketed in the territories of the Andean Community member countries.

C50C, C40C, 
C40A, C20P, 
S00S

Andean Community Peru _ Addendum

G/TBT/N/BOL/17/Add.2 17. 6. Kosmetika

Oznámený návrh andského technického nařízení stanovující mikrobiologické technické specifikace pro 
kosmetiku uváděnou na trh na území členských států Andského společenství byl pozměněn.                                                                                                                                                     
The notified draft Andean Technical Regulation establishes the microbiological technical specifications for 
cosmetics marketed in the territories of the Andean Community member countries, has been amended.

C50C, C40C, 
C40A, C20P, 
S00S

Andean Community Bolívie _ Addendum

G/TBT/N/COL/239/Add.2 17. 6. Kosmetika

Oznámený návrh andského technického nařízení stanovující mikrobiologické technické specifikace pro 
kosmetiku uváděnou na trh na území členských států Andského společenství byl pozměněn.                                                                                                                                                     
The notified draft Andean Technical Regulation establishes the microbiological technical specifications for 
cosmetics marketed in the territories of the Andean Community member countries, has been amended.

C50C, C40C, 
C40A, C20P, 
S00S

Andean Community Kolumbie _ Addendum

G/TBT/N/ECU/476/Add.2 17. 6. Kosmetika

Oznámený návrh andského technického nařízení stanovující mikrobiologické technické specifikace pro 
kosmetiku uváděnou na trh na území členských států Andského společenství byl pozměněn.                                                                                                                                                     
The notified draft Andean Technical Regulation establishes the microbiological technical specifications for 
cosmetics marketed in the territories of the Andean Community member countries, has been amended.

C50C, C40C, 
C40A, C20P, 
S00S

Andean Community Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/PER/116/Add.2 17. 6. Kosmetika

Oznámený návrh andského technického nařízení stanovující mikrobiologické technické specifikace pro 
kosmetiku uváděnou na trh na území členských států Andského společenství byl pozměněn.                                                                                                                                                     
The notified draft Andean Technical Regulation establishes the microbiological technical specifications for 
cosmetics marketed in the territories of the Andean Community member countries, has been amended.

C50C, C40C, 
C40A, C20P, 
S00S

Andean Community Peru _ Addendum
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G/TBT/N/CHN/1426 17. 6.
Systém civilních 
bezpilotních letadel 
(civilní UAS)

Toto opatření stanoví bezpečnostní požadavky na produkci a výrobu civilního UAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
This measure stipulates the safety requirements for production and manufacture of civil UAS. T10T

Ministry of Industry 
and Information 
Technology of the 
P.R.C.

Čína 16. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1427 17. 6. Silniční motorová 
vozidla

Tento dokument specifikuje prováděcí pravidla pro správu produktové řady silničních motorových vozidel.                                                                                                                                                                                                                                                        
This document specifies implementation rules for the management of road motor vehicle product series. T40T

Ministry of Industry 
and Information 
Technology of the 
P.R.C.

Čína 16. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1428 17. 6. Silniční motorová 
vozidla

Tento dokument specifikuje metodu posuzování nových technologií, nových vozidel a nového materiálu pro 
přístup na trh výrobků silničních motorových vozidel.
This document specifies assessment method of new technology, new craft and new material for the market 
access of road motor vehicle product.

T40T

Ministry of Industry 
and Information 
Technology of the 
P.R.C.

Čína 16. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/CHN/1429 17. 6. Železniční kolejová 
vozidla

Národní norma P.R.C., rozchod kolejí standardního rozchodu - Část 1: Rozchod kolejových vozidel; Tato část 
specifikuje rozchod kolejových vozidel standardní rozchodové železnice 1435 mm.                                                                                                                                                                  
National Standard of the P.R.C., Gauge for Standard Gauge Railways- Part 1: Rolling Stock Gauge;
This part specifies the rolling stock gauge of 1435mm standard gauge railway.

T30T

Standardization 
Administration of the 
State Administration 
for Market Regulation

Čína 16. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/398 17. 6. Káva

Argentinský potravinový zákon - kapitola XV "Stimulační přípravky" - článek č.1174: Instantní, rozpustná káva, 
práškový kávový extrakt a práškový koncentrát                                                                                                                                                 
Argentine Food Code - Chapter XV "Stimulant Products"- Art. 1174: Instant, soluble coffee, Powdered coffee 
extract and powder concentrate

C50A, C80A, 
S00S

National Food 
Commission 
(CONAL)

Argentina 17. 7. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/300/Add.2 17. 6. Červené korálové 
řasy

Změna argentinského potravinového zákoníku - kapitola XI "Rostlinné potraviny" - začlenění článku č. 923 
Tris: Korálové červené řasy                                                                                                                                                                                              
The Modification of the Argentine Food Code - Chapter XI Plant Food - Incorporation of Article 923 Tris: Coral 
red algae 

C50A, C10A
National Food 
Commission 
(CONAL)

Argentina 17. 7. 2020 Addendum

G/TBT/N/EU/723 17. 6. Zdravotní tvrzení 
týkající se potravin

Tento návrh nařízení Komise se týká povolení jednoho zdravotního tvrzení týkajícího se potravin, jiných než 
těch, která odkazují na snížení rizika onemocnění a na vývoj a zdraví dětí.                                                                                                            
This draft Commission Regulation concerns the authorisation of one health claim made on foods, other than 
those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health.

C50A, S00S European 
Commission EU 16. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1211 17. 6. Sušené chilli papričky

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky na sušené chilli papričky, Capsicum frutescens 
L./Capsicum annuum, L. (LAL MIRCHI), jako celé plody (lusky) nebo mleté (v prášku).                                                                                                     
This Draft Uganda Standard specifies the requirements for dried chillies, Capsicum frutescens L./Capsicum 
annuum, L. (LAL MIRCHI), as whole fruits (pods) or ground (powdered). 

C50A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 16. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ECU/469/Add.2 17. 6. Lékařské přístroje

Ekvádorská republika sděluje a zveřejňuje dodatek č. 2 odpovídající úpravě č. 1 ekvádorského technického 
předpisu RTE INEN 186 (1R) „Lékařské přístroje a zařízení“. 
The Republic of Ecuador communicates and publishes Addendum 2 corresponding to Modification 1 of the 
Ecuadorian Technical Regulation RTE INEN 186 (1R) "EQUIPMENT AND ELECTROMEDICAL SYSTEMS".

S10S
Ecuadorian 
Standardization 
Service

Ekvádor _ Addendum

G/TBT/N/NIC/162 18. 6. Biologické produkty 
pro humánní použití

Účelem tohoto nařízení je stanovit požadavky na registraci, obnovu a změny sanitárního registru biologických 
a biologicky podobných produktů pro humánní použití a na uvolnění šarží biologických produktů podle 
posouzení rizik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
The purpose of this regulation is to establish the requirements for the Registration, Renewal and Modifications 
to the sanitary registry of Biological and Biosimilar Products for Human use, as well as the release of batches 
of Biological Products according to risk assessment.

C10P Ministry of Health Nikaragua 17. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1490/Add.1 18. 6. 
Vybavení pro 
nabíjení 
elektrovozidel

EPA přijímá pravidla pro řešení přístupu spotřebitelů k veřejně dostupným nabíjecím zařízením elektrovozidel 
(EVSE).                                                                                                                                                                                                                              
EPA adopts rules to address consumer access to publicly available Electric Vehicle Supply Equipment 
(EVSE). 

N20E, T40T, 
S50E

California 
Environmental 
Protection Agency, 
Air Resources Board, 
State of California

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1551/Add.4 18. 6. Tabák a END 
systémy

Minimální normy pro maloobchodní prodej tabáku a elektronických systémů pro podávání nikotinu.                                                                                                                                                                                                                                                           
Minimum Standards for Retail Sale of Tobacco and Electronic Nicotine Delivery Systems. S00S, X00M

Executive Office of 
Health and Human 
Services, Department 
of Public Health, 
State of 
Massachusetts

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/963/Add.3 18. 6. Klimatizace a 
horkovzdušné pece

Normy na úsporu energie pro samostatné vzduchem chlazené klimatizační jednotky a vytápěcí zařízení a pro 
horkovzdušné pece určené ke komerčnímu používání. Období pro komentáře k tématu se tímto znovu otevírá 
a prodlužuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Energy Conservation Standards for Air-Cooled Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment 
and Commercial Warm Air Furnaces. The comment period for the subject is hereby reopened and extended.

N20E, S50E

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

USA 1. 7. 2020 Addendum
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G/TBT/N/USA/305/Add.8 18. 6. Klimatizace

Ministerstvo energetiky USA uspořádá webinář k projednání a obdržení připomínek k předběžné analýze, 
kterou provedlo za účelem vyhodnocení norem pro energetické úspory pro pokojové klimatizace (AC).                                                                                                                                                                                  
The U.S. Department of Energy will hold a webinar to discuss and receive comments on the preliminary 
analysis it has conducted for purposes of evaluating energy conservation standards for room air conditioners 
(ACs).

N20E, S50E

Office of Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy, 
Department of Energ

USA 17. 8. 2020 Addendum

G/TBT/N/JPN/665 18. 6. Čističe vody Čističe vody (omezené na čističe s funkcí odstraňování zbytkového chloru z kohoutkové vody).                                                                                                                                                                               
Water purifiers (limited to those with function to remove residual chlorine from tap water). 

C50A, C70A, 
S00S, S30E, 
S50E, I20, X40M

Consumer Affairs 
Agency Japonsko 17. 8. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ARG/115/Add.2 19. 6. 

Osobní ochranné 
prostředky v 
souvislosti s Covid-
19

Požadavky na vybavení, prostředky a prvky osobní ochrany uváděné na trh v zemi. Certifikace. Requirements 
to be met by the equipment, means and elements of personal protection marketed in the country. Certification. S10S

Ministry of 
Competition, 
Deregulation and 
Consumer Protection 
(SCDDC)

Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/309/Add.6 19. 6. Textilní nebo 
obuvnické výrobky

Sděluje se, že požadavek na zpracování Přísežné deklarace složení produktu (DJCP) stanovený usnesením 
SC č. 404/2016 a jeho dodatky, byl pozastaven u produktů zařazených do následujících sazebních položek 
společné nomenklatury MERCOSUR (NCM/SA): 6210,10,00, 6307,90,10, 6307,90,90 a 6505,00,22, do 1. 
října 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
It is reported that the requirement to process the Sworn Declaration of Product Composition (DJCP) provided 
by SC Resolution No. 404/2016 and its amendments, has been suspended for products covered by the 
following tariff headings of the MERCOSUR Common Nomenclature ( NCM / SA): 6210.10.00, 6307.90.10, 
6307.90.90 and 6505.00.22, until October 1, 2020.

X30M

Ministry of 
Competition, 
Deregulation and 
Consumer Protection 
(SCDDC)

Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/336/Add.3 19. 6. 
Pružné hliníkové 
trubky pro balení 
výrobku

Sděluje se, že usnesení Sekretariátu pro vnitřní obchod č. 156/2020 pozastavuje platnost usnesení SC č. 
3/2018 a jeho dodatek, kterým se zavádí „Režim povinné certifikace vztahující se na pružné hliníkové trubky 
pro balení výrobku“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
It is communicated that Resolution N ° 156/2020 of the Secretariat of Internal Trade suspends the validity of 
Resolution SC N ° 3/2018 and its amendment, which established the "Regime of Compulsory Certification 
applicable to aluminum flexible tubes for the product packaging".

S10E, X00M

Ministry of 
Competition, 
Deregulation and 
Consumer Protection 
(SCDDC)

Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/340/Add.2 19. 6. Ocelové kabely a 
dráty

Sděluje se, že usnesení Sekretariátu pro vnitřní obchod č. 156/2020 pozastavuje platnost usnesení SC č. 
153/2018, které stanovilo „Technické požadavky na kvalitu a bezpečnost, které musí splňovat ocelové kabely“.                                                                                                                                                                          
It is communicated that Resolution N ° 156/2020 of the Secretariat of Internal Trade suspends the validity of 
Resolution SC N ° 153/2018 that established the "Technical requirements for quality and safety that steel 
cables must meet".

X50M

Ministry of 
Competition, 
Deregulation and 
Consumer Protection 
(SCDDC)

Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/368/Add.1 19. 6. 
Měřiče elektrické 
energie na střídavý 
proud

Usnesením Sekretariátu pro vnitřní obchod č. 138/2020 bylo sděleno, že platnost usnesení SCI č. 247/2019 
byla prodloužena a tím schváleny „Technické a metrologické předpisy pro elektroměry střídavého proudu“.                                                                                                                                              
It is communicated by Resolution No. 138/2020 of the Secretariat of Internal Trade that the entry into force of 
Resolution SCI No. 247/2019 has been extended, which approved the "Technical and Metrological 
Regulations for Electric Power Meters in Alternating Current".

N20E, I10

Ministry of 
Competition, 
Deregulation and 
Consumer Protection 
(SCDDC)

Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/373/Add.2 19. 6. LED žárovky pro 
všeobecné osvětlení

Sděluje se, že usnesení Sekretariátu pro vnitřní obchod č. 156/2020 pozastavuje platnost usnesení SCI č. 
795/2019, kterým se zavádí „Označování výkonu nebo energetické účinnosti LED žárovek pro všeobecné 
osvětlení“.                                                                                                                                                                                                   
It is communicated that Resolution N ° 156/2020 of the Secretariat of Internal Trade suspends the validity of 
Resolution SCI N ° 795/2019 that established the "Labeling of performance or energy efficiency of LED lamps 
for general lighting".

N20E, S50E, 
X40M

Ministry of 
Competition, 
Deregulation and 
Consumer Protection 
(SCDDC)

Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/374/Add.2 19. 6. Myčky nádobí pro 
domácnost

Sděluje se, že usnesení Sekretariátu pro vnitřní obchod č. 156/2020 pozastavuje platnost usnesení SCI č. 
834/2019, kterým se zavádí „Označování výkonu nebo energetické účinnosti myček nádobí pro domácnost“.                                                                                                                                                                                     
It is communicated that Resolution N ° 156/2020 of the Secretariat of Internal Trade suspends the validity of 
Resolution SCI N ° 834/2019 that established the "Labeling of performance or energy efficiency of 
dishwashers for domestic use".

N20E, S50E, 
X40M

Ministry of 
Competition, 
Deregulation and 
Consumer Protection 
(SCDDC)

Argentina _ Addendum

G/TBT/N/ARG/376/Add.2 19. 6. Elektrická čerpadla 
pro domácnost

Sděluje se, že usnesení Sekretariátu pro vnitřní obchod č. 156/2020 pozastavuje platnost usnesení SCI č. 
800/2019, kterým se zavádí „Označování výkonu nebo energetické účinnosti domácích elektrických 
cirkulačních čerpadel na vodu s elektrickým motorem se jmenovitým výkonem od 0,18 kW do 5,5 kW“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
It is communicated that Resolution N ° 156/2020 of the Secretariat of Internal Trade suspends the validity of 
Resolution SCI N ° 800/2019 that established the "Labeling of performance or energy efficiency of household 
electric pumps for circulation of water with powers nominal electric motors from 0.18 kW to 5.5 kW".

N20E, S50E, 
X40M

Ministry of 
Competition, 
Deregulation and 
Consumer Protection 
(SCDDC)

Argentina _ Addendum

G/TBT/N/KOR/901 19. 6. Lékařské přístroje

Ministerstvo pro bezpečnost potravin a léčiv (MFDS) Korejské republiky mění „Prováděcí předpis zákona o 
zdravotnických prostředcích“.                                                                                                                                                                        
The Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) of the Republic of Korea is amending the "Enforcement Rule of 
the Medical Devices Act".

S10S Ministry of Food and 
Drug Safety Korea 18. 8. 2020 Notifikace
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