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Číslo notifikace G/TBT/N/
Datum 

zveřejnění 
notifikace

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

Lhůta pro 
připomínky Typ

G/TBT/N/MMR/3 24. 2.

Označování zboží 
potravinářského i 
nepotravinářského 
charakteru

Potraviny, domácí potřeby, dětské zboží, komunikační zboží, drogy a doplňky, 
spotřební zboží a obchodní zboží - Směrnice o označování.                                                                                                                                                                                               
Food, household goods, children’s goods, communications goods, drugs and 
supplements, consumer goods and business goods - the Directive for labelling.

C60A, X40M

Department of 
Consumer Affairs, 
Ministry of 
Commerce

Myanmar _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/969 24. 2.
Elektrické a 
elektronické výrobky 
pro domácnost

Tato vyhláška stanoví pravidla pro zavedení povinného systému zpětné logistiky 
pro elektrické a elektronické výrobky pro domácnost a jejich součásti.                                                                                                                                                                   
This Decree establishes rules for the implementation of a mandatory reverse 
logistics system for household electrical and electronic products and their 
components.

N20E, H00

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/970 24. 2. Dětské zádržné 
systémy

Návrh technického předpisu, kterým se stanoví uznávání rovnocennosti zkoušek 
a úprav v předpisech týkajících se dětských zádržných systémů.
Draft Technical Regulation that establishes the recognition of equivalence of 
tests and adjustments in regulations for child restraints.

T40T, H30

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/BRA/971 24. 2. Osivo a sazenice

Nařízení č. 42 ze dne 18. února 2020 otevírá 45denní lhůtu pro veřejné 
připomínkování k návrhu vyhlášky související se zákonem č. 10.711 ze dne 5. 
srpna 2003, kterou se provádí Národní systém pro osivo a sadbu.                                                                                                          
The Ordinance No. 42, 18 February 2020, opens a 45-day period for public 
consultation on a Draft Decree related to the Law No. 10.711, 5 August 2003, 
ruling the National Seed and Seedling System.

C20A

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Notifikace

G/TBT/N/CHL/500/Add.1 24. 2. Mléko a mléčné 
výrobky

Zpráva o zveřejnění odpovědí na připomínky k návrhu, který stanoví pravidla pro 
přípravu, označování a štítkování mléčných výrobků nebo derivátů mléka.                                                                                                                                                            
The publication of responses to comments on the proposal that establishes rules 
on the preparation, designation and labeling of dairy products or derivatives of 
milk.

C50A, C60A Ministry of Agriculture Chile _ Addendum

G/TBT/N/CHL/518 24. 2. Generátory

Návrh emisní normy Ministerstva životního prostředí pro generátorové sady 
(soustavy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
The draft Emission Standard for Generator Sets, of the Ministry of the 
Environment.

N20E, S30E, 
S50E

Ministry of 
Environment (MMA) Chile 24. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/143 24. 2. Zboží zábavního 
charakteru

Mezi výrobky, na něž se vztahuje oznámení, patří hračky, panenky a podobné 
další zboží zábavního charakteru podléhající normám BIS.                                                                                                                                                                                                             
Products covered under the Notification include Toys, Dolls and similar other 
recreational goods which are governed by BIS standards.

H30

Directorate General 
of Foreign Trade, 
Ministry of 
Commerce & 
Industry, 
(Government of 
India).

Indie 24. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/119/Add.1 24. 2. Potravinové 
standardy

Úřad pro potraviny a léčiva znovu otevírá období pro připomínky k 
navrhovanému pravidlu „Potravinové standardy; obecné zásady a modernizace 
potravinových standardů".                                                                                                                      
The Food and Drug Administration is reopening the comment period for the 
proposed rule "Food Standards; General Principles and Food Standards 
Modernization". 

C50A Food and Drug 
Administration USA 21. 4. 2020 Addendum

G/TBT/N/USA/1433/Add.1 24. 2. Výklad pojmu protein

Správa potravin a léčiv vydává konečné pravidlo ke změně svého nařízení, které 
definuje „biologický produkt“ - protein.                                                                                                                                                                                                                                
The Food and Drug Administration (FDA, the Agency, or we) is issuing a final 
rule to amend its regulation that defines "biological product" - protein.

C50A, C00C Food and Drug 
Administration USA _ Addendum
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G/TBT/N/BRA/950/Add.1 25. 2. 

Závitníky, kohouty, 
ventily a podobná 
zařízení pro potrubí, 
nádrže kotle, nádrže, 
kádě nebo podobné 
výrobky

Účelem tohoto dodatku je informovat, že Národní institut metrologie, kvality a 
technologie - INMETRO, nařízením Inmetro 55 ze dne 12. února 2020, o 60 dnů 
prodlužuje období uvedené v článku 2 návrhu nařízení 3 ze dne 11. prosince 
2019 oznámeném pod G/TBT/N/BRA/950.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
This addendum aims to inform that the National Institute of Metrology, Quality 
and Technology - INMETRO, by Ordinance Inmetro 55 of 12 February 2020, 
extends for 60 days the period contained in  Article 2 of Draft Regulation 3 of 11 
December 2019, notified by G/TBT/N/BRA/950.

N40E, I20, I40

National Institute of 
Metrology, Quality 
and Technology 
(INMETRO)

Brazílie _ Addendum

G/TBT/N/KEN/973 25. 2. Ocelové dráty a 
výrobky z oceli

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

X50M, B10, C20A Kenya Bureau of 
Standards Keňa 26. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/974 25. 2. Ocelové plechy

Tato východoafrická norma stanoví požadavky na ocelový plech ve svitcích a 
plech řezaný do délek z vysokopevnostní nízkouhlíkové oceli (HSLA) 
dodávaných jako plechy válcované za tepla a plechy válcované za studena.                                                                                                                                                                      
This East African 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 Kenya Bureau of 
Standards Keňa 26. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/975 25. 2. Ocelové plechy s 
povrchovou úpravou

Tento návrh východoafrické 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 East African 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, B10 Kenya Bureau of 
Standards Keňa 26. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/KEN/976 25. 2. Nádrže z nerezové 
oceli

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

X50M, I40, C50A, 
B30, S10E

Kenya Bureau of 
Standards Keňa 26. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/TPKM/406 25. 2. LED osvětlení

Úřad pro normalizaci, metrologii a inspekci (BSMI) navrhuje regulaci 
dvoupaticových LED žárovek/lamp.                                                                                                                                                                                                                                                                              
The Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI) proposes to regulate 
double-capped LED lamps.

N20E, S50E, 
S70E

Bureau of Standards, 
Metrology and 
Inspection

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

25. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/118/Add.1 25. 2. Bezpečnostní sklo

Účelem tohoto dodatku je změnit přehled zboží a druhů zboží a jejich indické 
normy oznámené pod G/TBT/N/IND/118 ve WTO.                                                                                                                                                                                                                                                        
The purpose of this addendum is to amend the table on the goods and articles 
and their Indian standards in the WTO notification G/TBT/N/IND/118.

B20, T40T

Department for 
Promotion of Industry 
and Internal Trade 
(DPIIT)

Indie _ Addendum

G/TBT/N/CAN/608 26. 2. Radiové komunikační 
stanice

Bylo zveřejněno RSS-181, vydání 2, Pobřežní a lodní stanice pracující pro 
námořní službu ve frekvenčním rozsahu 1605–28000 kHz stanovující požadavky 
na certifikaci pro zařízení pracující v námořní službě ve frekvenčním rozsahu 
1605–28000 kHz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
The RSS-181, Issue 2, Coast and Ship Station Equipment Operating in the 
Maritime Service in the Frequency Range 1605-28000 kHz, which sets out the 
certification requirements for equipment operating in the maritime service in the 
frequency range 1605-28000 kHz, been published.

T20T, V20T

Department of 
Innovation, Sciences 
and Economic 
Development

Kanada 4. 5. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1396/Add.3/
Corr.1

26. 2. Chemické látky

Tento dokument je vydáván k opravě technických chyb. Významná nová 
pravidla pro používání některých chemických látek (18-1 a 18-4); Technická 
oprava.                                                                                                                                                           
This document is being issued to correct these errors. Significant New Use 
Rules on Certain Chemical Substances (18-1 and 18-4); Technical 
Correction.This document is being issued to correct technical errors.

C00C
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA _ Corrigendum
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http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/162755?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/162756?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/162757?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/162758?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/162608?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/162612?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/162766?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/162769?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/162769?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1449/Add.1/
Corr.1

26. 2. Chemické látky

Tento dokument je vydáván k opravě technických chyb. Významná nová 
pravidla pro používání některých chemických látek (18-1 a 18-4); Technická 
oprava.                                                                                                                                                           
This document is being issued to correct these errors. Significant New Use 
Rules on Certain Chemical Substances (18-1 and 18-4); Technical 
Correction.This document is being issued to correct technical errors.

C00C
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA _ Corrigendum

G/TBT/N/USA/1585 26. 2. Chemické látky

Navrhované pravidlo - EPA navrhuje významná nová pravidla použití (SNURs) 
podle Zákona o kontrole toxických látek (TSCA) pro chemické látky, které jsou 
předmětem předvýrobních oznámení (PMNs).                                                             
Proposed rule - 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). 

C00C
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 25. 3. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/623/Add.2 26. 2. Mobilní bezpečnostní 
postelové zábrany

Revize normy pro mobilní bezpečnostní postelové zábrany. Přímé konečné 
pravidlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Revisions to Safety Standard for Portable Bed Rails. Direct final rule.

N10E, S00S, H30
Consumer Product 
Safety Commission 
(CPSC)

USA _ Addendum

G/TBT/N/IND/144 27. 2. Trifosforečnan sodný

Místně vyráběný nebo dovážený trifosforečnan sodný musí odpovídat indické 
normě (IS 6100: 1984 ) a nést standardní označení na základě licence vydané 
"Bureau of Indian Standards" (BIS).                                                                                      
The locally manufactured or imported Sodium Tripolyphosphate shall conform to 
the Indian standard (IS 6100: 1984) and shall bear the standard mark under 
license from the Bureau of Indian Standards (BIS).

C20C, C50A, 
C50C, C10C, 
X30M

Department of 
chemicals and 
Petrochemicals

Indie 27. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/IND/145 27. 2. Krmivo pro zvířata

Změna nařízení o bezpečnosti a normách pro potraviny (normy pro 
potravinářské výrobky a potravinářské přídatné látky), 2011 w.r.t. podmínka 
týkající se požadavků na krmivo pro zvířata.                                                                                          
Amendment in Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food 
Additives) Regulation, 2011 w.r.t. the proviso for the requirements of animal 
feed.

C20A, C30A, 
C80A, C90A

Food Safety and 
Standards Authority 
of India (FSSAI)

Indie 27. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/AUS/116 27. 2. Průmyslové 
chemikálie

Návrh právních předpisů za účelem stanovit pro průmyslové chemikálie národní 
normu pro řízení rizik v oblasti životního prostředí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Draft legislation to establish the National Standard for Environmental Risk 
Management of Industrial Chemicals.

C10C, S70E
Department of 
Agriculture, Water 
and the Environment

Austrálie 27. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/EU/700 28. 2. 
Výživová a zdravotní 
tvrzení při 
označování potravin

Tento návrh nařízení Komise se týká zamítnutí schválení pěti zdravotních tvrzení 
týkajících se potravin, jiných než těch, která odkazují na snížení rizika 
onemocnění a na vývoj a zdraví dětí v souladu s čl. 18 odst. 5 nařízení (ES) č. 
1924/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o 
výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.
This draft Commission Regulation concerns the refusal of authorisation of five 
health claims made on foods, other than those referring to the reduction of 
disease risk and to children's development and health in accordance with Article 
18(5) of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the 
Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods.

C60A, S00S European 
Commission EU 28. 4. 2020 Notifikace

G/TBT/N/USA/1556/Add.1 28. 2. Znečištění ovzduší

EPA znovu otevírá období pro připomínky k navrhovanému pravidlu Národní 
emisní standardy pro nebezpečné látky znečišťující ovzduší: Zbytková rizika 
různých organických chemických látek při výrobě a přezkumu technologií.                                                                                                                           
The EPA is reopening the comment period on the proposed rule National 
Emission Standards for Hazardous Air Pollutants: Miscellaneous Organic 
Chemical Manufacturing Residual Risk and Technology Review.

S30E, S70E
Environmental 
Protection Agency 
(EPA)

USA 19. 3. 2020 Addendum
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G/TBT/N/USA/1582/Add.1 28. 2. Zpřístupnění 
železničních vozidel 

Rada pro dodržování předpisů v oblasti architektury a dopravy (Access Board) 
uspořádá veřejné slyšení za účelem shromáždění informací a veřejných 
komentářů ke zveřejněnému oznámení o navrhovaných pravidlech týkajících se 
aktualizací stávajících pokynů pro železniční vozidla, na něž se vztahuje Zákon o 
amerických občanech se zdravotním postižením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
The Architectural and Transportation Barriers Compliance Board (Access Board) 
will hold a public hearing to gather information and public comments on its 
recently published advance notice of proposed rulemaking concerning updates 
to existing guidelines for rail vehicles covered by the Americans With Disabilities 
Act.

T30T, S00S

Architectural and 
Transportation 
Barriers Compliance 
Board

USA _ Addendum

G/TBT/N/THA/566 28. 2. 
Za tepla válcovaná 
ocel pro svařované 
konstrukce

Thajský institut průmyslových norem (TISI) navrhl stažení thajské normy pro za 
tepla válcované cívky, pásy a desky z uhlíkové oceli pro svařované konstrukce 
(TIS 1499-2541 (1998)) a nahradil ji normou pro za tepla válcovanou ocel pro 
svařované konstrukce (TIS 1499-2563 (2020)) jako normou závaznou.                                                                                                                                                                                                                                                         
The Thai Industrial Standards Institute (TISI) has proposed to withdraw the Thai 
Standard for Hot-Rolled Carbon Steel Coil Strip Plate and Sheet for Welded 
Structure (TIS 1499-2541 (1998)) and replaced it with Hot-Rolled Flat Steel for 
Welded Structure (TIS 1499-2563 (2020)) as a mandatory standard.

X50M, T00T, 
B10, I40

Thai Industrial 
Standards Institute 
(TISI), Ministry of 
Industry

Thajsko 28. 4. 2020 Notifikace
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