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G/TBT/N/IND/142 17. 2. Uhličitan barnatý

Místně vyráběný nebo dovážený uhličitan barnatý musí odpovídat indické normě 
(IS 3205: 1984, znovu potvrzeno 2015 a IS 12928: 1990, znovu potvrzeno 2017) 
a nést standardní označení na základě licence od "Bureau of Indian Standards" 
(BIS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
The locally manufactured or imported Barium Carbonate shall conform to the 
Indian standard (IS 3205:1984, reaffirmed 2015 and IS 12928: 1990, reaffirmed 
2017) and shall bear the standard mark under license from the Bureau of Indian 
Standards (BIS).

C00C, S70E

Department of 
chemicals and 
Petrochemicals, 
Government of India.

Indie 17. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/876 17. 2. Zahradní foukače, 
vysavače 

KATS navrhuje vytvořit nový technický předpis (KC 60335-2-100), který by 
harmonizoval mezinárodní normu (IEC 60335-2-100) pro ruční zahradní foukače, 
vysavače a foukače.                                                                                       
KATS proposes to establish a new technical regulation (KC 60335-2-100) to 
harmonize international standard (IEC 60335-2-100) for hand-held mains-
operated garden blowers, vacuums and blower vacuums. 

N20E, H00
Korean Agency for 
Technology and 
Standards

Korea 17. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/877 17. 2. Přístroje na čištění 
vzduchu

Zvláštní požadavky na přístroje na čištění vzduchu (KC 60335-2-65) budou 
změněny za účelem posílení bezpečnostní kontroly.                                                                                                                                                                                                                                   
Particular requirements for air-cleaning appliances (KC 60335-2-65) will be 
amended to strengthen safety controls.

N20E, H00
Korean Agency for 
Technology and 
Standards

Korea 17. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/878 17. 2. Nabíječky baterií

Zvláštní požadavky na nabíječky baterií (KC 60335-2-29) budou harmonizovány 
s příslušnými mezinárodními normami (IEC 60335-2-29). Particular requirements 
for battery chargers (KC 60335-2-29) will be harmonized with relevant 
international standards (IEC 60335-2-29). 

N20E, X00M
Korean Agency for 
Technology and 
Standards

Korea 17. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KOR/879 17. 2. Rtuť v osvětlovacích 
prvcích

Společnost KATS navrhuje změnit stávající technický předpis (KC 10023) tak, 
aby se zamezilo zdvojování povinných certifikačních požadavků pro Korejskou 
certifikaci (KC) a certifikaci energetické účinnosti.                                                                       
KATS proposes to amend the existing technical regulation (KC 10023) to 
eliminate duplication in mandatory certification requirements for Korea 
Certification (KC) and Energy Efficiency Rating Certification. 

C30C, N20E
Korean Agency for 
Technology and 
Standards

Korea 17. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TUR/155 17. 2. Klínové řemeny

Tato norma se týká klínových řemenů a stanoví jejich identifikaci, klasifikaci, 
odběr vzorků, kontrolu, testování a uvádění na trh.                                                                                                                                                                                                             
This standard covers V belts and specifies their identifications, classifications, 
sampling, inspection, testing and marketing.

T40T, X00M Ministry of Industry 
and Technology Turecko 17. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TUR/156 17. 2. Kohouty/ventily

Tato norma se vztahuje na kulové kohouty pro hořlavé plyny určené k distribuci 
používané pro zemní plyn a zkapalněný ropný plyn „LPG“. 
This standard covers ball valves for combustible gases for distribution which are 
used for natural gas and liquified petroleum gas "LPG".

I20, N30E Ministry of Industry 
and Technology Turecko 17. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/VNM/159 17. 2. Nátěry a laky na 
dřevo

Návrh národního technického předpisu o nátěrech a lacích na dřevo. Část 1. PU 
barvy a laky (polyuretan) specifikuje technické a provozní požadavky na nátěry a 
laky na dřevo.                                                                                                                       
The draft national technical regulation on wood paints and varnishes. Part 1. PU 
paints and varnishes (Polyurethane) specifies the technical and managerial 
requirements for wood paints and varnishes.

N10E, C00C, 
S70E

Ministry of Agriculture 
and Rural 
Development

Vietnam 17. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/VNM/160 17. 2. Výrobky na ochranu 
dřeva

Návrh národního technického předpisu o konzervačních látkách na dřevo 
specifikuje kritéria kvality a podmínky použití pro ochranné prostředky na dřevo 
na bázi vody.                                                                                                                                 
The draft national technical regulation on Wood Preservatives specifies the 
quality criteria and usage conditions for the water-borne wood preservatives.

N10E, C00C, 
S70E

Ministry of Agriculture 
and Rural 
Development

Vietnam 17. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/644/Add.1 18. 2. Desmedipham 
(pesticid)

Prováděcí nařízení Komise (EU) o neobnovení schválení účinné látky 
desmedipham v souvislosti s ochranou rostlinných produktů před jejich 
uvedením na trh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Commission Implementing Regulation (EU) concerning the non-renewal of 
approval of the active substance desmedipham concerning the placing of plant 
protection products on the market.

C00C, C20A, 
C40A

European 
Commission EU _ Addendum

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161912?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161922?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161923?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161924?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161925?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161915?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161916?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161926?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161927?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/161962?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/EU/646/Add.1 18. 2. Tolclofos-methyl 
(pesticid)

Prováděcí nařízení Komise (EU) obnovuje schválení účinné látky tolclofos-
methyl v souvislosti s ochranou  rostlinných produktů před jejich uvedením na 
trh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Commission Implementing Regulation renewing the approval of the active 
substance tolclofos-methyl concerning the placing of plant protection products 
on the market.

C00C, C20A, 
C40A

European 
Commission EU _ Addendum

G/TBT/N/EU/647/Add.1 18. 2. Dimethoát (pesticid)

Prováděcí nařízení Komise o neobnovení schválení účinné látky dimethoátu v 
souvislosti s ochranou rostlinných produktů před jejich uvedením na trh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Commission Implementing Regulation concerning the non-renewal of approval of 
the active substance dimethoate concerning the placing of plant protection 
products on the market.

C00C, C20A, 
C40A

European 
Commission EU _ Addendum

G/TBT/N/EU/648/Add.1 18. 2. Kosmetické 
prostředky

Nařízení Komise (EU) 2019/1857 ze dne 6. listopadu 2019 mění přílohu VI 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických 
prostředcích.                                                                                                             
Commission Regulation (EU) 2019/1857 of 6 November 2019 amending Annex 
VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the 
Council on cosmetic products.

C20P European 
Commission EU _ Addendum

G/TBT/N/EU/649/Add.1 18. 2. Chemické látky

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1692 ze dne 9. října 2019 o uplatňování 
některých ustanovení o registraci a sdílení údajů po uplynutí konečné lhůty pro 
registraci zavedené látky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1692 of 9 October 2019 on the 
application of certain registration and data-sharing provisions after the expiry of 
the final registration deadline for phase-in substances.

C00C European 
Commission EU _ Addendum

G/TBT/N/EU/650/Add.1 18. 2. Kosmetické 
prostředky

Nařízení Komise (EU) 2019/1858 ze dne 6. listopadu 2019 mění přílohu V 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických 
prostředcích.                                                                                                             
Commission Regulation (EU) 2019/1858 of 6 November 2019 amending Annex 
V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the 
Council on cosmetic products.

C20P European 
Commission EU _ Addendum

G/TBT/N/EU/651/Add.1 18. 2. Methiocarb (pesticid)

Prováděcí nařízení Komise (EU) o neobnovení schválení účinné látky 
methiocarb v souvislosti s ochranou rostlinných produktů před jejich uvedením 
na trh. 
Commission Implementing Regulation concerning the non-renewal of the 
approval of the active substance methiocarb concerning the placing of plant 
protection products on the market.

C00C, C20A, 
C40A

European 
Commission EU _ Addendum

G/TBT/N/EU/652/Add.1 18. 2. Bis (2-ethylhexyl) 
ftalát (DEHP)

Směrnice Komise (EU) v přenesené pravomoci mění přílohu III směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro bis (2-
ethylhexyl) ftalát (DEHP) obsažený v určitých kaučukových součástech 
používaných v motorových systémech.                                                                                                                                                                                                              
Commission Delegated Directive (EU) amending the Annex III to Directive 
2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an 
exemption for bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in certain rubber components 
used in engine systems.

T00T, C10C, 
S70E

European 
Commission EU _ Addendum

G/TBT/N/EU/653/Add.1 18. 2. Olovo v pájkách

Směrnice Komise (EU) v přenesené pravomoci mění přílohu III směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v 
pájkách používaných v některých spalovacích motorech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Commission Delegated Directive (EU) amending the Annex III to Directive 
2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an 
exemption for lead in solders used in certain combustion engines.

T00T, C30C, 
S70E

European 
Commission EU _ Addendum

G/TBT/N/EU/654/Add.1 18. 2. Rádiová zařízení 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU), kterým se mění rozhodnutí o aktualizaci 
harmonizovaných technických podmínek v oblasti využití rádiového spektra pro 
zařízení krátkého dosahu.
Commission Implementing Decision (EU) amending Decision updating 
harmonised technical conditions in the area of radio spectrum use for short-
range devices.

V10T European 
Commission EU _ Addendum

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/161963?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/161964?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/161961?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/161970?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/161967?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/161968?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/161965?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/161966?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/161969?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/TPKM/404 18. 2.
Elektrické 
akumulátory pitné 
vody

Elektrické ohřívače pitné vody jsou podle Zákona o komoditních inspekcích 
povinně kontrolovány Úřadem pro normalizaci, metrologii a inspekci (BSMI).                                                                                                                                                        
Electric storage drink water heaters have been subject to mandatory inspection 
under the Commodity Inspection Act by the Bureau of Standards Metrology and 
Inspection (BSMI).

N20E, C50A
Bureau of Standards, 
Metrology and 
Inspection (BSMI)

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

18. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/405 19. 2. Rtuť

Kontrolní opatření “zakazující používání rtuti při výrobě spínačů, relé, 
vysokotlakých rtuťových výbojek pro všeobecné osvětlení a neelektronických 
měřicích přístrojů od 1. ledna 2021.                                                                                                      
Control Measures" to ban the use of mercury in the manufacture of switches, 
relays, high-pressure mercury lamps for general lighting, and non-electronic 
measuring instruments from January 1, 2021.

C30C, N20E
Environmental 
Protection 
Administration

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

19. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/VNM/161 19. 2.

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

„Seznam výrobků a zboží skupiny 2“; formy a zásady pro řízení kvality výrobků a 
potenciálně nebezpečného zboží.                                                                                                                                                                                                                                             
"List of Group 2 products and goods"; forms and principles for quality 
management of products and goods with unsafe capability.

X00M, SERV
Ministry of 
Information and 
Communications

Vietnam 15. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1581 19. 2. Toxické chemikálie v 
dětských výrobcích

Zřízení programu za účelem zveřejňování chemických látek, které jsou 
předmětem zájmu a jsou používané při výrobě dětských výrobků, a postup 
přezkumu chemických látek s vysokou prioritou, které jsou předmětem zájmu, 
pro budoucí regulační opatření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Establishes disclosure program for chemicals of concern used in the 
manufacturing of children's products and a process to review high priority 
chemicals of concern for future regulatory actions.

H30, C00C, S00S

Department of 
Environmental 
Conservation, State 
of New York

USA 19. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1441/Add.3 19. 2. Úspora energie u 
spotřebičů

Program úspory energie pro normy spotřebičů: Postupy pro použití v nových 
nebo revidovaných normách pro úsporu energie a zkušební postupy pro 
spotřební výrobky a komerční/průmyslová zařízení.                                                         
Energy Conservation Program for Appliance Standards: Procedures for Use in 
New or Revised Energy Conservation Standards and Test Procedures for 
Consumer Products and Commercial/Industrial Equipment.

N20E, S50E

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

USA _ Addendum

G/TBT/N/USA/1582 19. 2. Kolejová vozidla

Předběžné oznámení o navrhovaných pravidlech (ANPRM) za účelem zahájení 
procesu aktualizace našich stávajících pokynů týkajících se zpřístupnění 
železničních vozidel upravených v Zákoně o amerických občanech se 
zdravotním postižením (ADA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Advance Notice of Proposed Rulemaking (ANPRM) to begin the process of 
updating our existing accessibility guidelines for rail vehicles covered by the 
Americans with Disabilities Act (ADA).

T30T, S00S

Architectural and 
Transportation 
Barriers Compliance 
Board

USA 14. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1583 19. 2. Normy pro úsporu 
energie

Srovnávací analýza relativních nákladů a přínosů všech navrhovaných 
alternativních úrovní pro potenciální stanovení nebo změnu standardu úspory 
energie.                                                                                                                                                       
A comparative analysis of the relative costs and benefits of all of the proposed 
alternative levels for potentially establishing or amending an energy conservation 
standard.

N20E, S50E

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

USA 16. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1584 19. 2. Výrobky z textilních 
vláken

Federální obchodní komise navrhuje změnit pravidla a předpisy podle Zákona o 
identifikaci textilních vláken za účelem začlenění nejnovější normy ISO 2076 pro 
názvy obecných vláken.                                                                                                                                                                                                                                                
The Federal Trade Commission proposes amending the Rules and Regulations 
under the Textile Fiber Products Identification Act to incorporate the most recent 
ISO 2076 standard for generic fiber names. 

X30M Federal Trade 
Commission (FTC) USA 19. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/ALB/95 20. 2. Plastové tašky

Tento návrh zákona zaručuje ochranu životního prostředí a lidského zdraví před 
důsledky používání plastových přepravních tašek.                                                                                                                                                                                                             
This draft-law guarantees the protection of the environment and human health 
from the consequences of using plastic carrying bags

N40E, S50E Ministry of Tourism 
and Environment Albánie 20. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/BGD/3 20. 2. Nebezpečné látky Mezní limity pro použití některých nebezpečných látek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Threshold limits for use of certain hazardous substances. C10C

Ministry of 
Environment, Forest 
and Climate Change

Bangladéš 15. 3. 2020 Notifikace

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161929?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161975?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161974?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161979?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/161983?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161980?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161981?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161982?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161900?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/161959?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/EU/699 20. 2. 
Beta-cyfluthrin 
(pesticidní účinná 
látka)

Tento návrh prováděcího nařízení Komise stanoví, že schválení účinné látky 
beta-cyfluthrin se neobnovuje.                                                                                                                                                                                                                                                              
This draft Commission Implementing Regulation provides that the approval of 
the active substance beta-cyfluthrin is not renewed.

C40A European 
Commission EU 20. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1184 20. 2. Ocelové dráty a 
výrobky

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro ocelové dráty a výrobky z drátu používané pro účely 
oplocení.                                                                                                                                                                                    
This Draft Uganda Standard specifies requirements, sampling and test methods 
for steel wires and wire products used for fencing purposes.

X50M, B00, C20A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 20. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/RUS/99 21. 2. Zdravotnické 
prostředky

Návrh změn pravidel pro registraci a přezkoumání bezpečnosti, kvality a 
účinnosti zdravotnických prostředků.                                                                                                                                                                                                                                                    
The Draft amendments to the Rules for registration and examination of safety, 
quality and effectiveness of medical devices.

S10S Eurasian Economic 
Commission Ruská federace 20. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/389/Add.1 21. 2. Vozidla

Samostatné celní území Tchaj-wanu, Penghu, Kinmen a Matsu oznamuje, že 
„Změna norem a předpisů pro úsporu paliva a předpisů o inspekcích a správě 
vozidel“ podle G/TBT/N/TPKM/389 dne 23. září 2019 byla vyhlášeno dne 5. 
února 2020 a nabyla účinnosti ve stejný den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu would 
like to notify that "Amendment to the Fuel Economy Standards and Regulations 
on Vehicle Inspection and Administration", as per G/TBT/N/TPKM/389 on 23 
September 2019, was promulgated on 5 February 2020 and came into effect on 
the same day.

T40T, S30E, 
S50E Bureau of Energy

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

_ Addendum

G/TBT/N/UGA/1188 21. 2. Nádrže z nerezové 
oceli

Tento návrh ugandské normy specifikuje konstrukční požadavky, metody odběru 
vzorků a zkušební metody pro beztlakové akumulační nádrže z nerezové oceli 
pro položky související s potravinami.                                                                       
This Draft Uganda Standard specifies constructional requirements, sampling and 
test methods for non -pressurized stainless steel storage tanks for food related 
items.

X50M, I40, C50A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 21. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1189 21. 2. Plechy

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro hladké a vlnité ocelové plechy s povrchovou úpravou z 
hliníku a zinku (AZ) určené pro zastřešení, opláštění, oplocení, výrobu a 
všeobecné použití.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
This Draft Uganda Standard specifies requirements, sampling and test methods 
for continuous hot-dip Aluminium-Zinc (AZ) coated plain and corrugated steel 
sheets for roofing, cladding, fencing, fabrication and general use.

X50M Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 21. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1190 21. 2. Ocelové střešní 
plechy

Tato ugandská norma stanoví požadavky na ocelový plech ve svitcích a plech 
řezaný do délek  z vysokopevnostní nízkouhlíkové oceli (HSLA) dodávané jako 
plechy válcované za tepla a plechy válcované za studena.                                                                                                                                                                      
This Uganda Standard specifies the requirements for steel sheet in coils and cut 
lengths for high-strength low-alloy steel (HSLA) supplied as hot-rolled sheet and 
cold-rolled sheet.

X50M, B10 Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 21. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1191 21. 2. Fermentované mléko

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro fermentované (kultivované) mléko určené k lidské 
spotřebě.                                                                                                                                              
This Draft Uganda Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for fermented (cultured) milk for human consumption.

C50A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 21. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1192 21. 2. Sýr Gouda

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro sýr Gouda určený k přímé spotřebě nebo k dalšímu 
zpracování.                                                                                                                                            
This Draft Uganda Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for Gouda cheese intended for direct consumption or for further 
processing.

C50A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 21. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1193 21. 2. Cottage sýr

Tento návrh ugandské normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro cottage sýr určený k přímé spotřebě a dalšímu zpracování.                                                                                                                                                       
This Draft Uganda Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for cottage cheese intended for direct consumption and for further 
processing.

C50A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 21. 4. 2020 Notifikace
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G/TBT/N/UGA/1194 21. 2. Sýr mozzarella

Tento návrh ugandské normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro sýr mozzarella určený k přímé spotřebě nebo k dalšímu 
zpracování.                                                                                                                                                    
This Draft Uganda Standard specifies requirements, sampling and test methods 
for mozzarella cheese intended for direct consumption or for further processing.

C50A Uganda National 
Bureau of Standards Uganda 21. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/UGA/1195 21. 2. Smetanový sýr

Tento návrh normy stanoví požadavky, metody odběru vzorků a zkušební 
metody pro smetanový sýr pro přímou spotřebu a další zpracování.
This Draft Standard specifies the requirements, sampling and test methods for 
cream cheese for direct consumption and for further processing.
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G/TBT/N/UGA/1196 21. 2. Sýr čedar

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 
zkušební metody pro sýr čedar určený k přímé spotřebě nebo k dalšímu 
zpracování.                                                                                                                          
This Draft Uganda Standard specifies the requirements, sampling and test 
methods for cheddar cheese intended for direct consumption or for further 
processing.
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G/TBT/N/CAN/556/Add.1 21. 2. Motorová vozidla

Předpisy, kterými se mění některá nařízení učiněná podle Zákona o bezpečnosti 
motorových vozidel (národní bezpečnostní značky a dovoz).                                                                                                                                                  
Regulations Amending Certain Regulations Made under the Motor Vehicle 
Safety Act (National Safety Marks and Importation).
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G/TBT/N/USA/1559/Add.1 21. 2. Chladničky a 
mrazničky

Program na úsporu energie pro spotřebitelské výrobky: Zkušební postupy pro 
chladničky, chladničky s mrazákem a mrazničky. Prodloužení lhůty pro veřejné 
připomínky.                                                                                                      
Energy Conservation Program: Test Procedures for Consumer Refrigerators, 
Refrigerator-Freezers, and Freezers.Extension of public comment period.
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