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G/TBT/N/BDI/313 Burundi 04. 01. 2023 Notifikace
Venkovní fotbalové 

míče

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, odběr vzorků a zkušební metody pro venkovní fotbalové 

míče.

This Draft East African Standard Specifies the requirements, 

sampling and test methods for outdoor footballs.

H20, X00M _

G/TBT/N/KEN/1362 Keňa 04. 01. 2023 Notifikace
Venkovní fotbalové 

míče

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, odběr vzorků a zkušební metody pro venkovní fotbalové 

míče.

This Draft East African Standard Specifies the requirements, 

sampling and test methods for outdoor footballs.

H20, X00M _

G/TBT/N/RWA/754 Rwanda 04. 01. 2023 Notifikace
Venkovní fotbalové 

míče

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, odběr vzorků a zkušební metody pro venkovní fotbalové 

míče.

This Draft East African Standard Specifies the requirements, 

sampling and test methods for outdoor footballs.

H20, X00M _

G/TBT/N/TZA/877 Tanzanie 04. 01. 2023 Notifikace
Venkovní fotbalové 

míče

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, odběr vzorků a zkušební metody pro venkovní fotbalové 

míče.

This Draft East African Standard Specifies the requirements, 

sampling and test methods for outdoor footballs.

H20, X00M _

G/TBT/N/UGA/1724 Uganda 04. 01. 2023 Notifikace
Venkovní fotbalové 

míče

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, odběr vzorků a zkušební metody pro venkovní fotbalové 

míče.

This Draft East African Standard Specifies the requirements, 

sampling and test methods for outdoor footballs.

H20, X00M _

G/TBT/N/BDI/314 Burundi 04. 01. 2023 Notifikace
Kůže pro 

ortopedické použití

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky a zkušební metody pro kůže určené pro ortopedické 

použití.

This Draft East African Standard specifies requirements and test 

methods for leather intended for orthopaedic use.

S10S 05. 03. 2023

G/TBT/N/KEN/1363 Keňa 04. 01. 2023 Notifikace
Kůže pro 

ortopedické použití

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky a zkušební metody pro kůže určené pro ortopedické 

použití.

This Draft East African Standard specifies requirements and test 

methods for leather intended for orthopaedic use.

S10S 05. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/BDI/313,%20G/TBT/N/KEN/1362,%20G/TBT/N/RWA/754,%20G/TBT/N/TZA/877,%20G/TBT/N/UGA/1724
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https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/BDI/314,%20G/TBT/N/KEN/1363,%20G/TBT/N/RWA/755,%20G/TBT/N/TZA/878,%20G/TBT/N/UGA/1725


G/TBT/N/RWA/755 Rwanda 04. 01. 2023 Notifikace
Kůže pro 

ortopedické použití

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky a zkušební metody pro kůže určené pro ortopedické 

použití.

This Draft East African Standard specifies requirements and test 

methods for leather intended for orthopaedic use.

S10S 05. 03. 2023

G/TBT/N/TZA/878 Tanzanie 04. 01. 2023 Notifikace
Kůže pro 

ortopedické použití

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky a zkušební metody pro kůže určené pro ortopedické 

použití.

This Draft East African Standard specifies requirements and test 

methods for leather intended for orthopaedic use.

S10S 05. 03. 2023

G/TBT/N/UGA/1725 Uganda 04. 01. 2023 Notifikace
Kůže pro 

ortopedické použití

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky a zkušební metody pro kůže určené pro ortopedické 

použití.

This Draft East African Standard specifies requirements and test 

methods for leather intended for orthopaedic use.

S10S 05. 03. 2023

G/TBT/N/BDI/315 Burundi 04. 01. 2023 Notifikace Kožené řemeny

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, odběr vzorků a zkušební metody pro kožené řemeny. 

Tento návrh normy se nevztahuje na opasky vyrobené z jiných 

materiálů než z kůže.

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for leather belts. This Draft Standard 

does not cover belts made from other materials apart from leather.

X30M 05. 03. 2023

G/TBT/N/KEN/1364 Keňa 04. 01. 2023 Notifikace Kožené řemeny

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, odběr vzorků a zkušební metody pro kožené řemeny. 

Tento návrh normy se nevztahuje na opasky vyrobené z jiných 

materiálů než z kůže.

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for leather belts. This Draft Standard 

does not cover belts made from other materials apart from leather.

X30M 05. 03. 2023

G/TBT/N/RWA/756 Rwanda 04. 01. 2023 Notifikace Kožené řemeny

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, odběr vzorků a zkušební metody pro kožené řemeny. 

Tento návrh normy se nevztahuje na opasky vyrobené z jiných 

materiálů než z kůže.

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for leather belts. This Draft Standard 

does not cover belts made from other materials apart from leather.

X30M 05. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/BDI/314,%20G/TBT/N/KEN/1363,%20G/TBT/N/RWA/755,%20G/TBT/N/TZA/878,%20G/TBT/N/UGA/1725
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https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/BDI/315,%20G/TBT/N/KEN/1364,%20G/TBT/N/RWA/756,%20G/TBT/N/TZA/879,%20G/TBT/N/UGA/1726


G/TBT/N/TZA/879 Tanzanie 04. 01. 2023 Notifikace Kožené řemeny

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, odběr vzorků a zkušební metody pro kožené řemeny. 

Tento návrh normy se nevztahuje na opasky vyrobené z jiných 

materiálů než z kůže.

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for leather belts. This Draft Standard 

does not cover belts made from other materials apart from leather.

X30M 05. 03. 2023

G/TBT/N/UGA/1726 Uganda 04. 01. 2023 Notifikace Kožené řemeny

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, odběr vzorků a zkušební metody pro kožené řemeny. 

Tento návrh normy se nevztahuje na opasky vyrobené z jiných 

materiálů než z kůže.

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for leather belts. This Draft Standard 

does not cover belts made from other materials apart from leather.

X30M 05. 03. 2023

G/TBT/N/BDI/316 Burundi 04. 01. 2023 Notifikace Kožené peněženky

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky a zkušební metody pro kožené peněženky. Tato norma 

neplatí pro peněženky vyrobené z jiných materiálů než z kůže.

This Draft East African standard specifies requirements and test 

methods for leather wallets. This standard is not applicable to 

wallets made from other materials apart from leather.

X00M 05. 03. 2023

G/TBT/N/KEN/1365 Keňa 04. 01. 2023 Notifikace Kožené peněženky

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky a zkušební metody pro kožené peněženky. Tato norma 

neplatí pro peněženky vyrobené z jiných materiálů než z kůže.

This Draft East African standard specifies requirements and test 

methods for leather wallets. This standard is not applicable to 

wallets made from other materials apart from leather.

X00M 05. 03. 2023

G/TBT/N/RWA/757 Rwanda 04. 01. 2023 Notifikace Kožené peněženky

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky a zkušební metody pro kožené peněženky. Tato norma 

neplatí pro peněženky vyrobené z jiných materiálů než z kůže.

This Draft East African standard specifies requirements and test 

methods for leather wallets. This standard is not applicable to 

wallets made from other materials apart from leather.

X00M 05. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/BDI/315,%20G/TBT/N/KEN/1364,%20G/TBT/N/RWA/756,%20G/TBT/N/TZA/879,%20G/TBT/N/UGA/1726
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G/TBT/N/TZA/880 Tanzanie 04. 01. 2023 Notifikace Kožené peněženky

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky a zkušební metody pro kožené peněženky. Tato norma 

neplatí pro peněženky vyrobené z jiných materiálů než z kůže.

This Draft East African standard specifies requirements and test 

methods for leather wallets. This standard is not applicable to 

wallets made from other materials apart from leather.

X00M 05. 03. 2023

G/TBT/N/UGA/1727 Uganda 04. 01. 2023 Notifikace Kožené peněženky

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky a zkušební metody pro kožené peněženky. Tato norma 

neplatí pro peněženky vyrobené z jiných materiálů než z kůže.

This Draft East African standard specifies requirements and test 

methods for leather wallets. This standard is not applicable to 

wallets made from other materials apart from leather.

X00M 05. 03. 2023

G/TBT/N/BDI/317 Burundi 04. 01. 2023 Notifikace Kabelky

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, zkušební metody a odběr vzorků kabelek s vnějším 

materiálem z kůže nebo potahované tkaniny.

This draft East African Standard specifies the requirements, test 

methods and sampling of handbags with a leather or coated fabric 

outer materials.

X30M 05. 03. 2023

G/TBT/N/KEN/1366 Keňa 04. 01. 2023 Notifikace Kabelky

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, zkušební metody a odběr vzorků kabelek s vnějším 

materiálem z kůže nebo potahované tkaniny.

This draft East African Standard specifies the requirements, test 

methods and sampling of handbags with a leather or coated fabric 

outer materials.

X30M 05. 03. 2023

G/TBT/N/RWA/758 Rwanda 04. 01. 2023 Notifikace Kabelky

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, zkušební metody a odběr vzorků kabelek s vnějším 

materiálem z kůže nebo potahované tkaniny.

This draft East African Standard specifies the requirements, test 

methods and sampling of handbags with a leather or coated fabric 

outer materials.

X30M 05. 03. 2023

G/TBT/N/TZA/881 Tanzanie 04. 01. 2023 Notifikace Kabelky

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, zkušební metody a odběr vzorků kabelek s vnějším 

materiálem z kůže nebo potahované tkaniny.

This draft East African Standard specifies the requirements, test 

methods and sampling of handbags with a leather or coated fabric 

outer materials.

X30M 05. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/BDI/316,%20G/TBT/N/KEN/1365,%20G/TBT/N/RWA/757,%20G/TBT/N/TZA/880,%20G/TBT/N/UGA/1727
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G/TBT/N/UGA/1728 Uganda 04. 01. 2023 Notifikace Kabelky

Tento návrh normy východoafrického společenství specifikuje 

požadavky, zkušební metody a odběr vzorků kabelek s vnějším 

materiálem z kůže nebo potahované tkaniny.

This draft East African Standard specifies the requirements, test 

methods and sampling of handbags with a leather or coated fabric 

outer materials.

X30M 05. 03. 2023

 G/TBT/N/BRA/882/Add.1 Brazílie 04. 01. 2023 Addendum

Kontrola emisí 

znečišťujících látek 

a hluku

IBAMA vydal dne 16. prosince 2022 normativní instrukci č. 21, která 

stanoví technické a homologační požadavky, specifikace a kritéria pro 

ověřování a certifikaci palubního diagnostického systému OBD-M1, 

který se vztahuje na vozidla kategorie L mopedů, motocyklů a 

podobných vozidel v souladu s usnesením Conama č. 493 ze dne 24. 

června 2019.

IBAMA issued Normative Instruction No. 21, 16 December 2022, 

that establishes the technical and homologation requirements, the 

specifications and criteria for verification and certification of the 

OBD-M1 On-Board Diagnostic System, applied to category L 

vehicles of mopeds, motorcycles and similar vehicles in accordance 

with Conama Resolution No. 493, 24 June 2019.

T40T, I10, 

S30E, X00M
_

 G/TBT/N/BRA/951/Add.6 Brazílie 04. 01. 2023 Addendum

Čerpadla na 

kapaliny, zvedáky 

kapalin, jejich 

součásti

Inmetro, vydal dne 20. prosince 2022 nařízení č. 587, kterým se mění 

metrologické technické nařízení pro dávkovací čerpadla kapalných 

paliv, vydaný nařízením Inmetro č. 227 dne 26. května 2022, 

oznámený pod G/TBT/N/BRA/951/Add.6.

Inmetro, issued Ordinance No. 587, 20 December 2022 which 

amends the metrological technical regulation for liquid fuel metering 

pumps, issued by Inmetro Ordinance No. 227, 26 May 2022, notified 

as G/TBT/N/BRA/951/Add.6.

I10, I20, N40E _

 G/TBT/N/BRA/1462 Brazílie 04. 01. 2023 Notifikace Pryž a výrobky z ní

Vyhláška Inmetro č. 115/2022 konsoliduje požadavky na posuzování 

shody pro požární hadice.

Inmetro Ordinance No. 115/2022 consolidates conformity 

assessment requirements for fire hoses.

B20, X00M, 

I20
_

 G/TBT/N/BRA/1463 Brazílie 04. 01. 2023 Notifikace

Elektrické stroje a 

zařízení a jejich 

součásti, 

telekomunikace, 

audio a video 

technika

Návrh veřejné konzultace ke stanovení zákona, kterým se schvalují 

zkušební postupy pro posuzování hustoty výkonu přenosných 

telekomunikačních výrobků.

Public Consultation proposal to establish Act approving test 

procedures for assessing power density in portable 

telecommunications products.

N20E, V00T 17. 02. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/BDI/317,%20G/TBT/N/KEN/1366,%20G/TBT/N/RWA/758,%20G/TBT/N/TZA/881,%20G/TBT/N/UGA/1728
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/882/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/951/Add.6
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1462
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1463


 G/TBT/N/CAN/642/Add.1 Kanada 04. 01. 2023 Addendum Motorová vozidla

Navrhovaná změna oznámená pod G/TBT/N/CAN/642 (ze dne 20. 

května 2021) byla přijata a vstoupila v platnost dne 21. prosince 2022 

jako "Nařízení, kterým se mění některá nařízení vydaná na základě 

zákona o bezpečnosti motorových vozidel (minimální požadavky na 

hlučnost hybridních a elektrických vozidel)."

The proposed amendment notified under G/TBT/N/CAN/642 (dated 

20 May 2021) was adopted and came into force 21 December 2022 

as the “Regulations Amending Certain Regulations Made under the 

Motor Vehicle Safety Act (Minimum Sound Requirements for Hybrid 

and Electric Vehicles).

T40T, N20E _

 G/TBT/N/CRI/194/Add.1 Kostarika 04. 01. 2023 Addendum

Pesticidy a další 

přípravky na 

ochranu rostlin

Změna nařízení RTCR 504:2021. Nařízení o registraci zemědělských 

vstupních surovin. Formulované syntetické pesticidy, účinné látky 

technické třídy, pomocné látky, související látky a fyzikální nosiče pro 

zemědělské použití, oznámené členským zemím WTO pod 

G/TBT/N/CRI/194 dne 22. února 2022.

Amendment to RTCR 504:2021. Regulation for the Registration of 

Agricultural Inputs. Formulated Synthetic Pesticides, Technical 

Grade Active Ingredient, Adjuvants, Related Substances and 

Physical Vehicles for Agricultural Use, notified under 

G/TBT/N/CRI/194 on February 22, 2022 to WTO member countries.

C40A _

 G/TBT/N/ISR/1144/Add.1 Izrael 04. 01. 2023 Addendum

Džemy, marmelády, 

ovocné želé, 

cukrovinky a 

povidla

Požadavky závazných norem SI 34 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak je oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto navrhovaný návrh 

revize SI 7296, který nahrazuje SI 34, již nebude muset být oznámen.

The requirements of the Mandatory Standards SI 34 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the proposed 

draft revision SI 7296, due to replacing SI 34, will no longer require 

to be notified.

C50A _

 G/TBT/N/KEN/1359 Keňa 04. 01. 2023 Notifikace
Ropné produkty 

obecně

Tento návrh keňské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro prodávané a dodávané metylestery mastných 

kyselin (FAME)/ bionaftu, které se používají buď jako automobilové 

palivo pro vznětové motory ve 100% koncentraci, nebo jako přídavek 

do automobilového paliva pro vznětové motory.

This Draft Kenya Standard specifies requirements, sampling and test 

methods for marketed and delivered fatty acid methyl esters (FAME)/ 

biodiesel to be used either as automotive fuel for diesel engines at 

100% concentration, or as an extender for automotive fuel for diesel 

engines.

N40E, T40T 05. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/CAN/642/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/CRI/194/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/ISR/1144/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1359


 G/TBT/N/KEN/1360 Keňa 04. 01. 2023 Notifikace
Ropné produkty 

obecně

Tato keňská norma zahrnuje specifikace a zkušební metody pro 

kapalinu pro automatické převodovky pro použití v automatických 

převodovkách a posilovačích řízení automobilů.

This Kenya Standard covers the specifications and test methods for 

automatic transmission fluid for use in automatic gear boxes and 

automotive power steering.

N40E, T40T 05. 03. 2023

 G/TBT/N/KEN/1361 Keňa 04. 01. 2023 Notifikace
Ropné produkty 

obecně

Tato keňská norma specifikuje požadavky, odběr vzorků a zkušební 

metody pro automobilovou bionaftu B5. Tato norma platí pro směs 

automobilové bionafty o koncentraci 5 % bionafty a 95 % ropné 

nafty.

This Kenya Standard specifies requirements, sampling and test 

methods for automotive B5 biodiesel fuel. This standard is applicable 

to automotive biodiesel at 5 % biodiesel and 95 % petroleum diesel 

concentration blend.

N40E, T40T 05. 03. 2023

 G/TBT/N/TZA/315/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Papírové produkty

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy TBS/CDC-10 (6513) P3 Diářové knihy - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/315, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 2524:2021 Diářové knihy - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; TBS/CDC-10 (6513) P3 DIARY BOOKS - 

SPECIFICATION notified in G/TBT/N/TZA/315 entered into force 

on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2524:2021  Diary 

books - Specification.

N10E, X00M _

 G/TBT/N/TZA/316/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Papírové produkty

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy TBS/CDC-10 (6437) P3 Termální papírové role - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/316, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 2525:2021 Termální papírové role - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; TBS/CDC-10 (6437) P3 THERMAL PAPER 

ROLLS - SPECIFICATION notified in G/TBT/N/TZA/316 entered 

into force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2525:2021 

Thermal paper rolls - Specification.

N10E, X00M _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1360
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1361
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/315/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/316/Add.1


 G/TBT/N/TZA/382/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Papírové produkty

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy CDC-10 (1964) P3 Kraftový papír - Specifikace, oznámený 

pod G/TBT/N/TZA/382, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 2656:2021 Kraftový papír - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC-10 (1964) P3 KRAFT PAPER - 

SPECIFICATION notified in G/TBT/N/TZA/382 entered into force 

on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2656:2021 Kraft Paper 

- Specification.

N10E, X00M _

 G/TBT/N/TZA/384/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Lepenka

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC-10 (6259) P3 hladká deska - Specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/384, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 2657:2021 hladká deska - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC-10 (6259) P3 TEST LINER BOARD - 

SPECIFICATION notified in G/TBT/N/TZA/384 entered into force 

on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2657:2021  Test Liner 

Board - Specification.

N10E, X00M _

 G/TBT/N/TZA/434/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum
Kyselina 

chlorovodíková

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 7 (5809) P3 Kyselina chlorovodíková - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/434, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 505:2021 Kyselina chlorovodíková - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 7 (5809) P3 Hydrochloric acid - 

Specification notified in G/TBT/N/TZA/434 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 505:2021 Hydrochloric acid - 

Specification.

C10C, S70E _

 G/TBT/N/TZA/435/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Sůl

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 7 (5816) P3 průmyslová běžná sůl - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/435, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 134:2021 průmyslová běžná sůl - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 7 (5816) P3 Industrial common salt - 

Specification notified in G/TBT/N/TZA/435 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 134:2021 Industrial common 

salt - Specification.

C10C, S70E, 

N10E
_

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/382/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/384/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/434/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/435/Add.1


 G/TBT/N/TZA/436/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Kaolin

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 7(5810) P3 lehký kaolin - Specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/436, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 506:2021 lehký kaolin - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 7(5810) P3 Light kaolin - Specification 

notified in G/TBT/N/TZA/436 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 506:2021 Light kaolin - Specification.

C00C, N10E, 

B00
_

 G/TBT/N/TZA/437/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum
Hydrogenuhličitan 

sodný

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 7(5811) P3 Hydrogenuhličitan sodný - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/437, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 507:2021 Hydrogenuhličitan sodný - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 7(5811) P3 Sodium bicarbonate - 

Specification notified in G/TBT/N/TZA/437 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 507:2021 Sodium 

bicarbonate - Specification.

C10C, S70E, 

C80A, N10E
_

 G/TBT/N/TZA/438/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Kyselina sírová

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 7 (5812) P3 Kyselina sírová - Specifikace, oznámený 

pod G/TBT/N/TZA/438, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 74:2021 Kyselina sírová - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 7 (5812) P3 Sulfuric acid - Specification 

notified in G/TBT/N/TZA/438 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 74:2021 Sulfuric acid - Specification.

C10C, S70E, 

N10E
_

 G/TBT/N/TZA/441/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Šelakový lak

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 13 (6546) P3 Šelakový lak - Specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/441, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 2759:2021 Šelakový lak - Specifikace. 

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 13 (6546) P3 Shellac varnish - 

Specification notified in G/TBT/N/TZA/441 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2759:2021 Shellac Varnish - 

Specification. 

C10C, S70E, 

N10E
_

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/436/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/437/Add.1
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 G/TBT/N/TZA/450/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum
Laboratorní 

medicína

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 16(5438) P3 intravenózní tekutiny pro nemocnice – 

Správná výrobní praxe (GMP) – Požadavek pro regulační účely, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/450, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma, TZS 2793:2021 intravenózní tekutiny 

pro nemocnice – Správná výrobní praxe (GMP) – Požadavek pro 

regulační účely.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 16(5438) P3 Hospital based intravenous 

fluids - Good manufacturing practice (GMP) - Requirement for 

regulatory purposes, notified in G/TBT/N/TZA/450 entered into force 

on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2793:2021 Hospital 

based intravenous fluids - Good Manufacturing Practice (GMP) - 

Requirements for regulatory purposes.

C10P, S00S _

 G/TBT/N/TZA/451/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum
Laboratorní 

medicína

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 16(6638) P3 metylalkohol 70 % pro lékařské použití – 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/451, vstoupil v platnost 

dne 01. dubna 2022 jako tanzanská norma, TZS 2794:2021 

metylalkohol 70 % pro lékařské použití – Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 16(6638) P3 Methylated spirit 70% for 

medical use - Specification notified in G/TBT/N/TZA/451 entered 

into force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2794:2021 

Methylated spirit 70% for medical use - Specification.

C10P, C20P, 

C50C
_

 G/TBT/N/TZA/452/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum
Laboratorní 

medicína

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanská 

norma; CDC 16(6639) P3 intravenózní infuze sterilizované dextrózy, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/452, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma, TZS 2795:2021 intravenózní infuze 

sterilizované dextrózy.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 16(6639) P3 Sterilized dextrose 

intravenous infusion notified in G/TBT/N/TZA/452 entered into force 

on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2795:2021 Sterilized 

dextrose intravenous infusion.

C10P, S00S, 

S10E
_

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/450/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/451/Add.1
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 G/TBT/N/TZA/453/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum
Laboratorní 

medicína

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 16(6640) P3 intravenózní infuze sterilizované směsi 

laktátu sodného (Ringerův roztok laktátu pro injekci), oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/453, vstoupil v platnost dne 01. dubna 2022 jako 

tanzanská norma, TZS 2796:2021 intravenózní infuze sterilizované 

směsi laktátu sodného (Ringerův roztok laktátu pro injekci).

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 16(6640) P3 Sterilized compound sodium 

lactate intravenous infusion (Ringers-lactate solution for injection) 

notified in G/TBT/N/TZA/453 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 2796:2021 Sterilized compound sodium 

lactate intravenous infusion (Ringers – Lactate solution injection).

C10P, S00S, 

S10E, X40M
_

 G/TBT/N/TZA/454/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum
Laboratorní 

medicína

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 16(6641) P3 sterilizovaná intravenózní infuze chloridu 

sodného, oznámený pod G/TBT/N/TZA/454, vstoupil v platnost dne 

1. dubna 2022 jako tanzanská norma TZS 2797:2021 sterilizovaná 

intravenózní infuze chloridu sodného.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 16(6641) P3 Sterilized sodium chloride 

intravenous infusion notified in G/TBT/N/TZA/454  entered into force 

on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2797:2021 Sterilized 

sodium chloride intravenous infusion.

C10P, S00S, 

S10E, X40M
_

 G/TBT/N/TZA/458/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum
Laboratorní 

medicína

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 16(6642) P3 sterilizovaný chlorid sodný a dextróza pro 

intravenózní infuzi, oznámený pod G/TBT/N/TZA/458, vstoupil v 

platnost dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma TZS 2798:202 

sterilizovaný chlorid sodný a dextróza pro intravenózní infuzi.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 16(6642) P3 Sterilized sodium chloride 

and dextrose intravenous infusion notified in G/TBT/N/TZA/458 

entered into force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 

2798:202 Sterilized sodium chloride and dextrose intravenous 

infusion.

C10P, S00S, 

S10E, X40M
_

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/453/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/454/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/458/Add.1


 G/TBT/N/TZA/460/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Pohlednice

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy CDC10 (6260) P3 Pohlednice - Specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/460, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 2800:2021 Pohlednice - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC10 (6260) P3 Post Card - Specification 

notified in G/TBT/N/TZA/460 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 2800:2021 Post card - Specification.

X00M, N10E _

 G/TBT/N/TZA/461/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Pergamenový papír

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy CDC10 (6266) P3 Pergamenový papír - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/461, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 2802:2021 Pergamenový papír - 

specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC10 (6266) P3 Glassine paper - 

Specification notified in G/TBT/N/TZA/461 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard,TZS 2802:2021 Glassine Paper - 

Specification.

X00M, N10E _

 

G/TBT/N/USA/446/Add.3/Corr

.1

USA 04. 01. 2023 Corrigendum

Mléko a smetanové 

produkty, jogurtové 

produkty

Úřad pro potraviny a léčiva opravuje konečné pravidlo o zrušení 

norem pro nízkotučný jogurt a odtučněný jogurt, které vyšlo ve 

Federálním rejstříku dne 15. prosince 2022. Tímto konečným 

pravidlem byly zrušeny normy shodnosti pro nízkotučný jogurt a 

odtučněný jogurt a v mnoha ohledech změněna norma shodnosti pro 

jogurt. 

The Food and Drug Administration is correcting a final rule to 

Revoke the Standards for Lowfat Yogurt and Nonfat Yogurt that 

appeared in the Federal Register of 15 December 2022. The final 

rule revoked the standards of identity for lowfat yogurt and nonfat 

yogurt and amended the standard of identity for yogurt in numerous 

respects. 

C50A, C60A _

 G/TBT/N/USA/595/Rev.1 USA 04. 01. 2023 Revize

Environmentální 

marketingová 

prohlášení

Přezkum nařízení; žádost o veřejné připomínky - V souladu se svým 

desetiletým plánem přezkumu právních předpisů žádá Federální 

obchodní komise ("FTC" nebo "Komise") o veřejné připomínky ke 

svým pokynům pro používání environmentálních marketingových 

tvrzení ("Zelené pokyny" nebo "Pokyny").

Regulatory review; request for public comment - Pursuant to its 

decennial regulatory review schedule, the Federal Trade 

Commission ("FTC" or "Commission") requests public comment on 

its Guides for the Use of Environmental Marketing Claims ("Green 

Guides" or "Guides").

X00M, S00E 21. 02. 2023
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G/TBT/N/USA/903/Rev.1/Add.

2/Corr.2

USA 04. 01. 2023 Corrigendum Pračky prádla

Dne 1. června 2022 zveřejnilo Ministerstvo energetiky USA ("DOE" 

nebo "ministerstvo") konečné pravidlo, kterým se mění zkušební 

postupy DOE pro pračky prádla. Tento dokument opravuje 

formátovací a typografické chyby a opomenutí v textu nařízení 

uvedeného konečného pravidla.

On 1 June 2022, the U.S. Department of Energy ("DOE" or "the 

Department") published a final rule amending DOE's clothes washer 

test procedures. This document corrects formatting and 

typographical errors and omissions in the regulatory text of that final 

rule.

H00, N20E, 

X00M
_

 G/TBT/N/USA/963/Add.5 USA 04. 01. 2023 Addendum
Komerční 

teplovzdušné pece

Zákon o energetické politice a úsporách energie ve znění pozdějších 

předpisů ("EPCA") předepisuje normy úspory energie pro různé 

spotřební výrobky a některá komerční a průmyslová zařízení, včetně 

komerčních teplovzdušných pecí ("CWAF").

The Energy Policy and Conservation Actas amended ("EPCA"), 

prescribes energy conservation standards for various consumer 

products and certain commercial and industrial equipment, 

including commercial warm air furnaces ("CWAFs").

N20E, S50E _

 G/TBT/N/USA/1434/Add.2 USA 04. 01. 2023 Addendum
Označování 

potravin

FSIS stanovuje 1. leden 2026 jako jednotné datum dodržování nových 

nařízení pro označování masných a drůbežích výrobků, která budou 

vydána v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024.

FSIS is establishing 1 January 2026, as the uniform compliance date 

for new meat and poultry product labeling regulations that will be 

issued between 1 January 2023, and 31 December 2024.

C20A, C50A, 

C60A
_

 G/TBT/N/USA/1447/Add.1 USA 04. 01. 2023 Addendum Lithiové baterie

Toto konečné pravidlo reviduje nařízení o nebezpečných materiálech 

pro lithiové články a baterie přepravované letadly a je v souladu s 

dříve zveřejněným prozatímním konečným pravidlem.

This final rule revises the Hazardous Materials Regulations for 

lithium cells and batteries transported by aircraft and is consistent 

with the previously published Interim Final Rule.

T10T, C30C, 

T50T
_
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 G/TBT/N/USA/1556/Add.4 USA 04. 01. 2023 Addendum
Organické 

chemikálie

Dne 12. srpna 2020 zveřejnila EPA konečné přezkoumání rizik a 

technologií pro NESHAP pro výrobu různých organických chemikálií 

(konečné pravidlo MON 2020) podle zákona o čistotě ovzduší. 

Následně agentura EPA obdržela a vyhověla žádostem o přezkoumání 

dvou otázek. Tímto opatřením se dokončuje rozhodnutí agentury EPA 

použít hodnotu IRIS pro ethylenoxid při posuzování rizik pro konečné 

pravidlo 2020 MON a naše rozhodnutí zamítnout použití hodnoty 

rizika TCEQ pro ethylenoxid jako alternativní hodnoty rizika k 

hodnotě IRIS agentury EPA. 

On 12 August 2020, the EPA published the final risk and technology 

review for the Miscellaneous Organic Chemical Manufacturing 

NESHAP (2020 MON final rule) pursuant to Clean Air Act. 

Subsequently, the EPA received and granted petitions for 

reconsideration on two issues. This action finalizes the EPA's 

decision to use the IRIS value for ethylene oxide in the risk 

assessment for the 2020 MON final rule and our decision to reject 

the use of the TCEQ's risk value for ethylene oxide as an alternative 

risk value to the EPA's IRIS value. 

C20C, S80E _

 G/TBT/N/USA/1744/Add.1 USA 04. 01. 2023 Addendum

Transuranový odpad 

a kontrolovaná 

množství 

radioaktivního 

materiálu na 

dálnicích

FMCSA mění svá nařízení o povoleních pro bezpečnost 

nebezpečných materiálů tak, že prostřednictvím odkazu začleňuje 

vydání příručky Aliance pro bezpečnost užitkových vozidel z 1. 

dubna 2022 ("příručka") obsahující kontrolní postupy.

FMCSA amends its Hazardous Materials Safety Permits regulations 

to incorporate by reference the 1 April 2022, edition of the 

Commercial Vehicle Safety Alliance's handbook (the handbook) 

containing inspection procedures.

C10C, T40T, 

T50T, S70E
_

 

G/TBT/N/USA/1811/Add.1/Cor

r.1

USA 04. 01. 2023 Corrigendum

Vzduchem chlazené, 

třífázové, kompaktní 

komerční 

klimatizační a topné 

zařízení

V dokumentu s pravidly 2022-26418, který se nachází na stranách 

77298 až 77328 ve vydání z pátku 16. prosince 2022, byla provedena 

oprava.

In rule document 2022-26418, appearing on pages 77298 through 

77328 in the issue of Friday, 16 December 2022, a correction was 

made.

N20E, I20 _
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 G/TBT/N/USA/1730/Add.2 USA 04. 01. 2023 Addendum Terénní vozidla 

Komise USA pro bezpečnost spotřebitelských výrobků (dále jen 

"Komise" nebo "CPSC") oznamuje, že má k dispozici zprávu 

společnosti SEA, Ltd., a žádá o vyjádření k této zprávě. Tato zpráva 

souvisí s oznámením CPSC o navrhovaném předpisu (NPR) týkajícím 

se nebezpečí vniknutí nečistot do terénních vozidel. 

The U.S. Consumer Product Safety Commission (Commission or 

CPSC) is announcing the availability of, and seeking comment on, a 

report from SEA, Ltd. This report is related to CPSC's notice of 

proposed rulemaking (NPR) regarding off-highway vehicle debris 

penetration hazards.

B20, T40T, 

S00S
_

 G/TBT/N/TZA/416/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Oplatky

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; AFDC 15 (6538) P3/REV.TZS 584:2003 Oplatky - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/416 vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma, TZS 584:2021 Oplatky - 

Specifikace. 

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 15 (6538) P3/REV.TZS 584:2003 Wafers - 

Specification, notified in G/TBT/N/TZA/416 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 584:2021 Wafers - 

Specification.

C50A _

 G/TBT/N/TZA/366/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Sušený česnek

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy AFDC07 (6573) P3 Sušený česnek - Specifikace, oznámený 

pod G/TBT/N/TZA/366 vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 1744:2021 Sušený česnek - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC07 (6573) P3 Dehydrated garlic - 

Specification, notified in G/TBT/N/TZA/366 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 1744:2021 Dehydrated garlic 

- Specification.

C50A, C20A _

 G/TBT/N/TZA/378/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Mazací tuk

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 17(5817) P3 - Mazací tuk, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/378 vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 798:2021 Mazací tuk - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 17(5817) P3 - Lubricating Grease notified 

in G/TBT/N/TZA/378 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 798:2021 Lubricating Grease - 

Specification.

T40T, N40E _
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 G/TBT/N/TZA/176/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Hřebíček

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy pro 

východní Afriku; DEAS 918: 2017 Hřebíček - Specification, 

oznámený v G/TBT/N/TZA/176, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma, TZS 357:2021/ EAS 918:2019 Hřebíček - 

Specification.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa  Standard; DEAS 918: 2017 Cloves - Specification, 

notified in  G/TBT/N/TZA/176 entered into force on 01 April  2022 

as Tanzania Standard, TZS 357:2021/ EAS 918:2019 Cloves - 

Specification.

C50A _

 G/TBT/N/TZA/367/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Amarantová mouka

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; AFDC12 (6579) P3/TZS 557: 2015 Amarantová mouka - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/367 vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma, TZS 557:2021 Amarantová 

mouka - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC12 (6579) P3/TZS 557: 2015 Amaranth 

flour - Specification, notified in  G/TBT/N/TZA/367 entered into 

force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 557:2021 

Amaranth flour - Specification.

C50A _

 G/TBT/N/TZA/429/Add.1 Tanzanie 04. 01. 2023 Addendum Kashata

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy AFDC 15(6518) P3 Kashata - Specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/429, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 1487:2021 Kashata - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 15(6518) P3 Kashata - Specification, 

notified in  G/TBT/N/TZA/429 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard,TZS 1487:2021 Kashata - Specification.

C50A _

 G/TBT/N/AUS/151 Austrálie 05. 01. 2023 Notifikace

Výrobky obsahující 

nikotin určené k 

použití ve 

vapovacích 

zařízeních

Úřad pro léčivé přípravky (TGA) žádá o připomínky k možným 

reformám regulace elektronických systémů dodávání nikotinu (END). 

Jedná se o kapaliny pro vapování, e-tekutiny a e-džusy, které obsahují 

nikotin a/nebo nikotinové soli.

The Therapeutic Goods Administration (TGA) is seeking comments 

on possible reforms to the regulation of ENDs. This includes vape 

liquids, e-liquids and e-juices that contain nicotine and/or nicotine 

salts.

S00S, X00M, 

N20E
06. 03. 2023
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 G/TBT/N/AUS/152 Austrálie 05. 01. 2023 Notifikace

Mořské plody v 

pohostinství, včetně 

mořských a 

sladkovodních ryb, 

korýšů a jiker

Australská vláda zveřejnila dokument k diskusi, v němž žádá o 

zpětnou vazbu ohledně způsobu zavedení povinného označování 

země původu mořských plodů (seafood CoOL) v pohostinských 

zařízeních. Dokument k diskusi uvádí: cíle, jimiž se má řídit vývoj 

CoOL pro mořské plody; navrhovaný model pro CoOL pro mořské 

plody; informace o stávajících systémech označování původu pro 

pohostinství.

The Australian Government has released a discussion paper seeking 

feedback on how to implement mandatory Country of Origin 

Labelling for seafood (seafood CoOL) in hospitality settings. The 

discussion paper outlines: objectives to guide the development of 

seafood CoOL; a proposed model for seafood CoOL; information on 

existing origin labelling schemes for hospitality.

C50A, C10A, 

C60A
06. 03. 2023

 G/TBT/N/BRA/711/Add.2 Brazílie 05. 01. 2023 Addendum Vlasové produkty

Usnesení - RDC č. 409 ze dne 27. července 2020 - dříve oznámené 

pod G/TBT/N/BRA/711/Add.1 - které stanoví technické požadavky 

na povolení výrobků pro úpravu formátu vlasů změnou jejich 

chemické struktury, bylo změněno usnesením - RDC č. 765 ze dne 8. 

prosince 2022.

The Resolution – RDC number 409, 27 July 2020 - previously 

notified through G/TBT/N/BRA/711/Add.1 - which  establishes 

technical requirements for authorization of products to modify hair 

format by changing its chemical structure, was changed 

by Resolution - RDC number 765, 08 December 2022.

C20P _

 G/TBT/N/BRA/1024/Add.2 Brazílie 05. 01. 2023 Addendum Léčiva

Usnesení - RDC č. 768, 12. prosince 2022 - dříve oznámené pod 

G/TBT/N/BRA/1024/Add.1 - které stanoví pravidla pro označování 

léčiv, bylo aktualizováno normativním pokynem 199 ze dne 12. 

prosince 2022.

The Resolution - RDC number 768, 12 December 2022 - previously 

notified through G/TBT/N/BRA/1024/Add.1 - which establishes the 

rules for drug labeling, was updated by Normative Instruction 199, 

12 December 2022.

C10P, X40M _

 

G/TBT/N/BRA/1134/Add.1/Co

rr.1

Brazílie 05. 01. 2023 Corrigendum
Bezpečnostní sklo; 

skleněné produkty

Oprava článku 10 nařízení Inmetro č. 34 ze dne 2. února 2021, 

zveřejněného v Úředním věstníku 2.4.2021, strany 25 až 29, oddíl 1.

Rectification of article 10, of Inmetro Ordinance No. 34, 02 

February 2021, published in the Official Gazette on 02/04/2021, 

pages 25 to 29, section 1.

B20, N10E, 

S00S, T40T, 

X00M

_
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 G/TBT/N/BRA/1269/Add.1 Brazílie 05. 01. 2023 Addendum Hovězí maso

Nařízení MAPA/SDA č. 406 ze dne 28. září 2021, kterým byla 

zahájena veřejná konzultace k návrhu technického nařízení o 

totožnosti a jakosti pro vyzrálé hovězí maso, oznámené pod 

G/TBT/N/BRA/1269, bylo přijato jako nařízení MAPA/SDA č. 723 

ze dne 23. prosince 2022.

MAPA/SDA Ordinance No. 406, 28 September 2021, which opened 

public consultation on a proposal of technical regulation of Identity 

and quality for mature beef, notified as G/TBT/N/BRA/1269 was 

adopted as MAPA/SDA Ordinance No. 723, 23 December 2022.

C20A, C50A _

 G/TBT/N/BRA/1275/Add.1 Brazílie 05. 01. 2023 Addendum

Připravené nebo 

konzervované 

hovězí maso nebo 

droby; hamburgery

Nařízení MAPA/SDA č. 420 ze dne 15. října 2021, kterým byla 

zahájena veřejná konzultace k návrhu technického nařízení o 

požadavcích na identitu a kvalitu hamburgerů, oznámené pod 

G/TBT/N/BRA/1275, bylo přijato jako nařízení MAPA/SDA č. 724 

ze dne 23. prosince 2022.

MAPA/SDA Ordinance No. 420, 15 October 2021, which opened 

public consultation on a proposal of technical regulation of identity 

and quality requirements for hamburgers, notified as 

G/TBT/N/BRA/1275 was adopted as MAPA/SDA Ordinance No. 724, 

23 December 2022.

C50A, C20A _

 G/TBT/N/BRA/1328/Add.1 Brazílie 05. 01. 2023 Addendum
Telekomunikační 

zařízení

Veřejná konzultace ANATEL č. 9, 19. ledna 2022, - dříve oznámená 

pod G/TBT/N/BRA/1328, která navrhuje aktualizovat technické 

požadavky na elektrickou bezpečnost pro posuzování shody 

telekomunikačních výrobků, byla přijata jako zákon - č. zákona 

14.087, dne 19. prosince 2022.

ANATEL Public Consultation No. 9, 19 January 2022, – previously 

notified as G/TBT/N/BRA/1328, which proposes to update electrical 

safety technical requirements for conformity assessment of 

telecommunications products, was adopted as an act – Act Number 

14.087, 19 December 2022

X00M, V00T, 

N20E
_

 G/TBT/N/BRA/1401/Add.1 Brazílie 05. 01. 2023 Addendum

Bezpečnostní sklo z 

tvrzeného 

(temperovaného) 

nebo vrstveného 

skla

Usnesení CONTRAN č. 960 ze dne 17. května 2022, kterým se 

stanoví požadavky na bezpečnost skla, viditelnost pro účely silničního 

provozu, používání skla v obrněných vozidlech a používání měřičů 

propustnosti světla, oznámené pod G/TBT/N/BRA/1401, bylo 

změněno usnesením CONTRAN č. 989 ze dne 15. prosince 2022.

CONTRAN Resolution No. 960 of 17 May 2022 which establishes 

glass safety requirements, visibility for circulation purposes, the use 

of glass in armored vehicles and the use of light transmittance 

meters, notified as G/TBT/N/BRA/1401 was amended by CONTRAN 

Resolution No. 989, 15 December 2022.

B20, N10E, 

S00S, T40T, 

X00M

_
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 G/TBT/N/BRA/1420/Add.1 Brazílie 05. 01. 2023 Addendum
Káva, čaj, maté a 

koření

Normativní pokyn č. 159 ze dne 1. července 2022 - dříve oznámený 

pod G/TBT/N/BRA/1420 - který stanoví seznamy částí rostlinných 

druhů povolených pro přípravu čajů a pro použití jako koření, byl 

změněn normativním pokynem č. 197 ze dne 8. prosince 2022.

The Normative Instruction number 159, 01 July 2022 - previously 

notified through  G/TBT/N/BRA/1420 - which establishes the lists of 

parts of plant species authorized for the preparation of teas and for 

use as spices, was changed by the Normative Instruction 197, 8 

December 2022.

C20A, C50A _

 G/TBT/N/BRA/1461/Corr.1 Brazílie 05. 01. 2023 Corrigendum

Elektrické stroje a 

zařízení a jejich 

části a součásti

Cílem tohoto oznámení je opravit konečné datum pro připomínky na 

16. února 2023.

This notification aims to correct the final comment date as 16 

February 2023.

X00M, N20E, 

B10, V00T
_

 G/TBT/N/BRA/1464 Brazílie 05. 01. 2023 Notifikace
Potravinářská 

technologie

Tento návrh usnesení navrhuje změnu stávajícího regulačního rámce 

týkajícího se technických nařízení pro ustanovení pro obaly, nátěry, 

nádobí, víčka a kovová zařízení přicházející do styku s potravinami.

This Draft Resolution proposes the modification of the current 

regulatory framework regarding the technical regulation on 

provisions for packaging, coatings, utensils, lids and metallic 

equipment in contact with food.

C50A, S10E, 

X00M, S00S
06. 03. 2023

 G/TBT/N/BRA/1465 Brazílie 05. 01. 2023 Notifikace
Semena, plody a 

výtrusy k výsevu

Nařízení MAPA č. 538 ze dne 20. prosince 2022 stanoví normy pro 

produkci, certifikaci, technickou odpovědnost, zpracování, 

přebalování, skladování, odběr vzorků, analýzu, uvádění na trh a 

používání osiva.

MAPA Ordinance No. 538, 20 December 2022, establishes the 

standards for the production, certification, technical responsibility, 

processing, repackaging, storage, sampling, analysis, marketing and 

use of seeds.

C20A, S10E, 

C60A
_

 G/TBT/N/BRA/1466 Brazílie 05. 01. 2023 Notifikace Léky

Tento návrh usnesení obsahuje ustanovení o pravidlech pro přípravu, 

harmonizaci, aktualizaci, zveřejňování a zpřístupňování příbalových 

informací pro pacienty a zdravotnické pracovníky.

This Draft Resolution contains provisions on rules for preparing, 

harmonizing, updating, publishing and making available drug 

inserts for patients and health professionals.

C10P, C30P 06. 03. 2023
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 G/TBT/N/BRA/1467 Brazílie 05. 01. 2023 Notifikace Léky

Tento návrh usnesení je považován za návrh na stanovení obecných 

pokynů pro pilotní zavedení optimalizovaného postupu analýzy na 

základě kritérií rizik pro potvrzení vhodnosti dokumentace 

předkládané Anvise pro registraci a změny registrace léčivých 

přípravků po jejich uvedení na trh.

This Draft Resolution is regarded to a proposal to define the general 

guidelines for the pilot implementation of the optimized analysis 

procedure, based on risk criteria, to confirm the suitability of the 

documentation submitted to Anvisa for marketing authorization and 

post-marketing authorization changes to medicines.

C10P, X40M 06. 03. 2023

 G/TBT/N/BRA/1468 Brazílie 05. 01. 2023 Notifikace Farmaceutika

Tento návrh usnesení je považován za regulační návrh na stanovení 

specifických kritérií a postupů pro vymezení rovnocenných 

zahraničních regulačních orgánů procesu hygienické kontroly výrobců 

účinných farmaceutických látek, konopných produktů pro léčebné 

účely, léčiv a biologických produktů.

This Draft Resolution is regarded to a regulatory proposal for the 

establishment of specific criteria and procedures for defining the 

Equivalent Foreign Regulatory Authorities of the sanitary inspection 

process of manufacturers of active pharmaceutical ingredients, 

Cannabis products for medicinal purposes, medicines and biological 

products.

S00S, C10P 06. 03. 2023

 G/TBT/N/CAN/687 Kanada 05. 01. 2023 Notifikace
Produkty obsahující 

rtuť

Navrhovaná nařízení, kterými se mění nařízení o výrobcích 

obsahujících rtuť ("navrhované změny"), by provedla změny nařízení 

o výrobcích obsahujících rtuť ("nařízení") s cílem sladit je s 

požadavky Minamatské úmluvy o rtuti.

The proposed Regulations amending the Products Containing 

Mercury Regulations (the proposed Amendments) would make 

changes to the Products Containing Mercury Regulations (the 

Regulations) to align with the requirements under the Minamata 

Convention on Mercury.

X00M, C10C, 

S70E
_

 G/TBT/N/CHL/617 Chile 05. 01. 2023 Notifikace
Chladicí zařízení 

pro domácnost

Technické specifikace pro návrh štítku energetické účinnosti 

chladicích spotřebičů pro domácnost jsou aktualizací v současnosti 

platného štítku a jejich cílem je poskytnout spotřebitelům informace 

při výběru tohoto typu výrobku s ohledem na technologický pokrok ve 

vývoji.

The technical specifications for the design of the energy efficiency 

label for household refrigeration appliances is an update of the label 

currently in force and seeks to provide information to consumers 

when selecting this type of product considering the technological 

advances in development.

N20E, X40M, 

H00, S50E
06. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1467
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1468
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/CAN/687
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/CHL/617


 G/TBT/N/CHL/618 Chile 05. 01. 2023 Notifikace

Pračky na praní 

prádla pro 

domácnost

Technické specifikace pro návrh štítku účinnosti pro pračky prádla 

pro domácnost jsou aktualizací v současnosti platného štítku a jejich 

cílem je poskytnout spotřebitelům informace při výběru tohoto typu 

výrobku s ohledem na technologický pokrok ve vývoji.

The technical specifications for the design of the efficiency label for 

household clothes washers is an update of the label currently in force 

and seeks to provide information to consumers when selecting this 

type of product considering the technological advances in 

development.

N20E, X40M, 

H00, S50E
06. 03. 2023

 G/TBT/N/ECU/514/Add.1 Ekvádor 05. 01. 2023 Addendum Farmaceutika

Ekvádorská republika oznamuje a zveřejňuje dodatek 1 odpovídající 

částečné reformě náhradního sanitárně technického nařízení o správné 

výrobní praxi pro farmaceutické laboratoře.

The Republic of Ecuador communicates and makes known the 

Addendum 1 corresponding to the Partial Reform to the Substitute 

Sanitary Technical Regulation of Good Manufacturing Practices for 

Pharmaceutical Laboratories.

C10P, S10S _

 G/TBT/N/IDN/152 Indonésie 05. 01. 2023 Notifikace

Průmyslové 

produkty a/nebo 

služby

Nařízení ministra průmyslu č. 45 rok 2022 stanoví ustanovení 

průmyslové normalizace, které jsou prováděny ve formě indonéské 

národní normy (SNI), technické specifikace (ST) a / nebo směrnice 

(PTC). Kapitola XI přechodná ustanovení.

Regulation of Minister of Industry Number 45 Year 2022  stipulates 

provision of Industrial Standardization which are carried out in the 

form Indonesian National Standard (SNI), Technical Specification 

(ST) and/or Guideline (PTC). Chapter XI Transitional Provisions.

X00M, H00 06. 03. 2023

 G/TBT/N/IND/238 Indie 05. 01. 2023 Notifikace
Potravinářské 

produkty

Návrh novely nařízení o bezpečnosti potravin a normách (označování 

a vystavování) z roku 2022 se týká požadavků na označování 

nemaloobchodních obalů, čitelného / slyšitelného varování týkajícího 

se pánve masaly, limitu tolerance atd.

The Draft Food Safety and Standards (Labelling & Display) 

Amendment Regulations, 2022 is related to labelling requirements of 

Non-retail container, legible / audible warning statement related to 

pan masala, tolerance limit etc. 

C50A, C60A, 

S00S, S10E
06. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/CHL/618
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/ECU/514/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/IDN/152
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/IND/238


 G/TBT/N/IND/239 Indie 05. 01. 2023 Notifikace
Potravinářské 

produkty

Návrh oznámení o změnách nařízení o bezpečnosti potravin a 

normách (normy pro potravinářské produkty a potravinářské přídatné 

látky) z roku 2022 se týká norem pro rozsah indexu lomu pro palmy, 

superolin, masové klobásy, sušený estragon, balenou pitnou vodu 

(jinou než minerální vodu), patentované potraviny, indické mithais, 

indické namkeens, potravinářská barviva, dodatek A a dodatek C.

The Draft Notification of Food Safety and Standards (Food Products 

Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2022 is 

related to standards for refractive index range for Palm, Superolin, 

Meat sausage, Dehydrated tarragon, Packaged drinking water (other 

than mineral water), Proprietary food, Indian mithais, Indian 

namkeens, Food colors, Appendix A and Appendix C.

C50A, C80A, 

S00S
06. 03. 2023

 G/TBT/N/IND/240 Indie 05. 01. 2023 Notifikace
Potravinářské 

produkty

Návrh oznámení nařízení o bezpečnosti potravin a normách 

(geneticky modifikované potraviny) z roku 2022 se týká norem pro 

geneticky modifikované potraviny.

The Draft Notification of Food Safety and Standards (Genetically 

Modified Foods) Regulations, 2022 is related to standards for 

Genetically Modified Foods.

S00S, CA0A, 

C50A
06. 03. 2023

 G/TBT/N/IND/241 Indie 05. 01. 2023 Notifikace
Potravinářské 

produkty

Specifikace loga pro veganské potraviny

Specification of logo for vegan foods
C50A, C60A 06. 03. 2023

 G/TBT/N/ISR/805/Add.2 Izrael 05. 01. 2023 Addendum Rýže

Požadavky závazných norem SI 1208 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrh normy SI 

7301, která má nahradit normu SI 1208, již nebude muset být 

oznámen.

The requirements of the Mandatory Standards SI 1208 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the draft of 

SI 7301, proposed to replace SI 1208, will no longer require to be 

notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/876/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum Tahena

Požadavky závazných norem SI 642 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrh normy SI 

7259, která má nahradit normu SI 642, již nebude muset být 

notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 642 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the draft of 

SI 7259, proposed to replace SI 642, will no longer require to be 

notified.

C50A _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/IND/239
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/IND/240
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/IND/241
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/ISR/805/Add.2
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/ISR/876/Add.1


 G/TBT/N/ISR/884/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum Kakaový prášek

Požadavky závazných norem SI 650 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrh SI 650 část 

2, který má nahradit SI 650, již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 650 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the draft of 

SI 650 part 2, proposed to replace SI 650, will no longer require to 

be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/903/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum Pšeničná mouka

Požadavky závazných norem SI 46 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto již nebude nutné 

navrhovaný návrh notifikovat.

The requirements of the Mandatory Standards SI 46 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the proposed 

draft will no longer require to be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/914/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum Paprika a chili

Požadavky závazné normy SI 468 byly prohlášeny za dobrovolné, jak 

bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrhy SI 7540 a SI 

7972, které mají nahradit SI 468, již nebudou muset být notifikovány.

The requirements of the Mandatory Standard SI 468 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the drafts of 

SI 7540 and SI 7972, proposed to replace SI 468, will no longer 

require to be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/1028/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum
Džemy, želé a 

marmelády

Požadavky závazných norem SI 34 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto navrhovaný návrh 

revize SI 7296, který nahrazuje SI 34, již nebude muset být 

notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 34 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the proposed 

draft revision SI 7296, due to replacing SI 34, will no longer require 

to be notified.

C50A _

 

G/TBT/N/ISR/1073/Rev.1/Add.

1

Izrael 05. 01. 2023 Addendum Burákové máslo

Požadavky závazných norem SI 760 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrh SI 760 část 

1, který má nahradit SI 760, již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 760 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the draft of 

SI 760 part 1, proposed to replace SI 760, will no longer require to 

be notified.

C50A _
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 G/TBT/N/ISR/1101/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum

Sušená zelenina, 

koření a směsi 

potravinářského 

koření

Požadavky závazných norem SI 1359 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Navrhovaný návrh proto 

již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 1359 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the proposed 

draft will no longer require to be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/1103/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum

Balené 

potravinářské 

výrobky

Požadavky závazných norem SI 1059 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Navrhovaný návrh proto 

již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 1059 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the proposed 

draft will no longer require to be notified.

C50A, S10E _

 G/TBT/N/ISR/1124/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum

Zpracované 

rajčatové 

koncentráty

Požadavky závazných norem SI 41 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Navrhovaný návrh proto 

již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 41 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the proposed 

draft will no longer require to be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/1130/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum
Suché směsi pro 

přípravu polévky

Požadavky závazných norem SI 387 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Navrhovaný návrh proto 

již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 387 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the proposed 

draft will no longer require to be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/1134/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum Kakaová směs

Požadavky závazné normy SI 1351 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrh SI 650 část 

5, který má nahradit SI 1351, již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standard SI 1351 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the draft of 

SI 650 part 5, proposed to replace SI 1351, will no longer require to 

be notified.

C50A _
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 G/TBT/N/ISR/1185/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum Mražená mrkev

Požadavky závazných norem SI 920 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrh SI 877 část 

2, který má nahradit SI 920, již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 920 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the draft of 

SI 877 part 2, proposed to replace SI 920, will no longer require to 

be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/1186/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum Mražená kukuřice

Požadavky závazných norem SI 908 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrhy SI 877 

části 3.1 a 3.2, které mají nahradit SI 908, již nebudou muset být 

notifikovány.

The requirements of the Mandatory Standards SI 908 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the drafts of 

SI 877 parts 3.1 and 3.2, proposed to replace SI 908, will no longer 

require to be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/1187/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum Mražený hrášek

Požadavky závazných norem SI 939 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrh SI 877 část 

4, který má nahradit SI 939, již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 939 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the draft of 

SI 877 part 4, proposed to replace SI 939, will no longer require to 

be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/1188/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum

Mražené zelené 

fazolky a mražené 

voskové fazolky

Požadavky závazných norem SI 979 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrh SI 877 část 

5, který má nahradit SI 979, již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 979 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the draft of 

SI 877 part 5, proposed to replace SI 979, will no longer require to 

be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/1189/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum Mražená brokolice

Požadavky závazných norem SI 1036 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrh SI 877 část 

6, který má nahradit SI 1036, již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 1036 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the draft of 

SI 877 part 6, proposed to replace SI 1036, will no longer require to 

be notified.

C50A _
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 G/TBT/N/ISR/1190/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum Mražený květák

Požadavky závazných norem SI 1074 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrh SI 877 část 

7, který má nahradit SI 1074, již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 1074 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the draft of 

SI 877 part 7, proposed to replace SI 1074, will no longer require to 

be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/1191/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum

Mražené smažené 

brambory nebo 

mražené smažené 

sladké brambory

Požadavky závazné normy SI 1203 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrh SI 877 část 

8, který má nahradit SI 1203, již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standard SI 1203 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the draft of 

SI 877 part 8, proposed to replace SI 1203, will no longer require to 

be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/1197/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum
Mražená sladká 

paprika

Požadavky závazných norem SI 991 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Navrhovaný návrh proto 

již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 991 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the proposed 

draft will no longer require to be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/1198/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum
Mražená zeleninová 

směs

Požadavky závazných norem SI 1131 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo rovněž oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276.

The requirements of the Mandatory Standards SI 1131 were declared 

voluntary, as also notified in G/TBT/N/ISR/1276.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/1199/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum Mražený špenát

Prohlášení závazné normy SI 1310 týkající se zmrazeného špenátu za 

dobrovolnou normu bylo zveřejněno dne 14. listopadu 2022 v 

Úředním věstníku Izraele, oddíl Vládní oznámení č. 1. 10397, a 

vstoupí v platnost dne 1. ledna 2023.

The declaration of the Mandatory Standard SI 1310 dealing with 

frozen spinach as a voluntary standard was published on 14  

November  2022  in the  Israel  Official  Gazette,  Section  of  

Government  Notice  no. 10397, and will enter into force on 1 

January 2023.

C50A _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/ISR/1190/Add.1
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 G/TBT/N/ISR/1222/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum

Balené 

potravinářské 

výrobky

Požadavky závazných norem SI 1059 byly prohlášeny za dobrovolné, 

jak bylo oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1276. Navrhovaný návrh proto 

již nebude muset být notifikován.

The requirements of the Mandatory Standards SI 1059 were declared 

voluntary, as notified in G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the proposed 

draft will no longer require to be notified.

C50A, S10E _

 G/TBT/N/ISR/1238/Add.1 Izrael 05. 01. 2023 Addendum
Sušené nebo 

polosušené ovoce

Požadavky následujících závazných norem: SI 1075, SI 1130, SI 

1295 a SI 1312 byly prohlášeny za dobrovolné, jak bylo oznámeno 

pod G/TBT/N/ISR/1276. Proto návrh normy SI 1295, který je 

navrhuje nahradit, již nebude muset být notifikován.

The requirements of the following Mandatory Standards: SI 1075, SI 

1130, SI 1295, and SI 1312 were declared voluntary, as notified in 

G/TBT/N/ISR/1276. Therefore, the draft of SI 1295, proposed to 

replace them, will no longer require to be notified.

C50A _

 G/TBT/N/ISR/1276 Izrael 05. 01. 2023 Notifikace
Potravinářské 

produkty

Ministr hospodářství a průmyslu prohlásil požadavky 97 povinných 

potravinářských norem za dobrovolné a změnil povinné části v dalších 

17 potravinářských normách. Tato prohlášení vstoupí v platnost 

postupně v období od 1. ledna 2023 do 1. srpna 2026. Cílem tohoto 

prohlášení je odstranit zbytečné překážky obchodu, usnadnit jej a 

snížit obchodní bariéry.

The Minister of Economy and Industry has declared the requirements 

of 97 mandatory food standards as voluntary and changed the 

mandatory sections in additional 17 food standards. These 

declarations will enter into force gradually between 1 January 2023 

and 1 August 2026. This declaration aims to remove unnecessary 

obstacles to trade, facilitate it, and lower trade barriers.

C00A 06. 03. 2023

 G/TBT/N/KOR/486/Rev.1 Korea 05. 01. 2023 Revize
Zdravotnické 

prostředky

Navrhovaná změna norem správné výrobní praxe pro zdravotnické 

prostředky.

The proposed amendment to the Standards of Medical Device Good 

Manufacturing Practices.

S10S 06. 03. 2023
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 G/TBT/N/PAN/123/Add.1 Panama 05. 01. 2023 Addendum
Ropné produkty 

obecně

Panamská republika sděluje, že v souvislosti s postupem posuzování 

shody pro dovoz, výrobu a obchodování s asfaltovými cementy, 

oznámeným dne 27. října 2022 pod G/TBT/N/PAN/123, se lhůta pro 

předložení připomínek prodlužuje do 23. ledna 2023.

The Republic of Panama communicates that in relation to the 

Conformity Assessment Procedure for the importation, Production 

and Commercialization of Asphalt Cements, notified on October 27, 

2022, under the symbol G/TBT/N/PAN/123, the deadline for 

submitting comments is extended until January 23, 2023.

X00M, B10, 

N40E
23. 01. 2023

 G/TBT/N/PER/97/Add.4 Peru 05. 01. 2023 Addendum

Reklamní 

upozornění na 

dovážených 

produktech

Nejvyšší vyhláška č. 022-2023-SA prodlužuje do 30. června 2023 

lhůtu, která umožňuje dováženým výrobkům a mikropodnikům a 

malým podnikům používat nálepky s reklamními upozorněními 

uvedenými v podčíslí 8.3 a 8. 5 číslice 8 Příručky reklamních 

upozornění schválené nejvyšší vyhláškou č. 012-2018-SA.

Supreme Decree No. 022-2023-SA extends until June 30, 2023, the 

term that allows imported products and micro and small businesses, 

the use of stickers with the advertising warnings provided in 

subnumeral 8.3 and 8. 5 of numeral 8 of the Manual of Advertising 

Warnings approved by Supreme Decree No. 012-2018-SA.

X00M, X40M _

 G/TBT/N/SAU/990/Rev.1 Saúdská Arábie 05. 01. 2023 Revize
Náhradní díly pro 

automobily

Toto nařízení stanoví následující: pojmy a definice, oblast působnosti, 

cíle, povinnosti dodavatele, označování, postupy posuzování shody, 

odpovědnost regulačních orgánů, odpovědnost orgánů pro průzkum 

trhu, porušení a sankce, obecná pravidla, přechodná pravidla, dodatek.

This regulation specifies the following: Terms and Definitions, scope, 

objectives, supplier Obligations, Labeling, Conformity Assessment 

Procedures, Responsibilities of regulatory authorities, the authorities 

of market survey Responsibilities, Violations and Penalties, general 

rules, Transitional rules, Appendix.

T40T, X00M, 

X40M
06. 03. 2023

 G/TBT/N/SAU/1106/Add.1 Saúdská Arábie 05. 01. 2023 Addendum
Produkty pro 

osvětlení

Odstranění požadavků na teplotu barev.

Remove color temperature requirements.
N20E _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/PAN/123/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/PER/97/Add.4
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/SAU/990/Rev.1
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 G/TBT/N/SAU/1256/Add.1 Saúdská Arábie 05. 01. 2023 Addendum Myčky nádobí

Spotřeba vody byla upravena a při výpočtu indexu zohledňujeme 

kapacitu přijetím vzorce ISO (ISO 31600:2022) bod 5.2 "upraveno" a 

.3 Výpočet indexu spotřeby vody (WCI) "nový bod".

The water consumption has been modified and we consider the 

capacity in the calculation of the index by adopting ISO’s formula 

(ISO 31600:2022) clause 5.2 "modified" and .3 Calculation of the 

Water Consumption Index (WCI) "new clause".

N20E, X40M, 

H00, S50E
_

 G/TBT/N/SAU/1276 Saúdská Arábie 05. 01. 2023 Notifikace

Spotřeba elektrické 

energie elektrických 

a elektronických 

zařízení

Toto nařízení stanoví následující: termíny a definice, oblast 

působnosti, cíle, povinnosti dodavatelů, označování, postupy 

posuzování shody, odpovědnost regulačních orgánů, odpovědnost 

orgánů dozoru nad trhem, porušení a sankce, obecná ustanovení, 

přechodná ustanovení, dodatek.

This regulation specifies the following: Terms and Definitions, 

Scope, Objectives, Supplier Obligations, Labelling, Conformity 

Assessment Procedures, Responsibilities of Regulatory Authorities, 

Responsibilities of Market Surveillance Authorities, Violations and 

Penalties, General Provisions, Transitional Provisions, Appendix.

N20E, H00, 

S50E, X00M, 

X40M

06. 03. 2023

 G/TBT/N/SAU/1277 Saúdská Arábie 05. 01. 2023 Notifikace

Balené a 

připravované 

potraviny

Toto technické nařízení se týká uvádění potravinových alergenů na 

etiketách balených potravin a způsobů jejich uvádění.

This technical regulation is concerned with the disclosure of food 

allergens in the labels of packaged foodstuffs and methods of 

displaying them.

C50A, C60A, 

S00S, S10E
06. 03. 2023

 G/TBT/N/SAU/1278 Saúdská Arábie 05. 01. 2023 Notifikace

Balené a 

připravované 

potraviny

Tento návrh technického nařízení se týká požadavků na uvádění na 

trh a reklamu některých potravinářských produktů a potravin 

prodávaných mimo domov.

This draft technical regulation is concerned with the Requirements 

for marketing & advertisements of some food products and Foods 

Selling Away-From-Home.

C50A, C60A, 

S00S, S10E
06. 03. 2023

 G/TBT/N/THA/691 Thajsko 05. 01. 2023 Notifikace
Plastové sáčky na 

potraviny

Návrh ministerského nařízení nařizuje, aby plastové sáčky na 

potraviny byly v souladu s normou pro plastové sáčky na potraviny 

(TIS 1027-25xx (20xx)). Tato norma specifikuje bezpečnostní 

požadavky na látky v materiálu, značení a označování a kritéria pro 

zkoušení.

The draft Ministerial Regulation mandates plastic bags for food to 

conform with the standard for plastic bags for food (TIS 1027-25xx 

(20xx)). This standard specifies safety requirements for substances in 

material, marking and labelling, and criteria for testing.

S10E, C50A, 

N40E, X40M
06. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/SAU/1256/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/SAU/1276
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https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/SAU/1278
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/THA/691


 G/TBT/N/THA/692 Thajsko 05. 01. 2023 Notifikace

Plastový sáček na 

ohřívání potravin v 

mikrovlnné troubě

Návrh ministerského nařízení nařizuje, aby plastové sáčky na 

potraviny určené k ohřevu v mikrovlnné troubě byly v souladu s 

normou pro plastové sáčky na potraviny určené k ohřevu v 

mikrovlnné troubě (TIS 3022-25xx (20xx)). Tato norma specifikuje 

bezpečnostní požadavky na plastové sáčky pro přímý styk s 

potravinami, odolné vůči teplu při teplotě ne nižší než 80 °C, pro 

balení potravin a jednorázové použití pro ohřev v mikrovlnné troubě.

The draft Ministerial Regulation mandates microwavable food 

plastic bag for reheating to conform with the standard for 

microwavable food plastic bag for reheating (TIS 3022-25xx (20xx)). 

This standard specifies safety requirements for direct food contact 

plastic, resistant to heat at temperature not lower than 80 °C for food 

packaging and single use for reheating by microwave.

S10E, C50A, 

N40E, X40M
06. 03. 2023

 G/TBT/N/TPKM/503/Add.1

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

05. 01. 2023 Addendum

Domácí regulátory 

tlaku pro 

zkapalněný ropný 

plyn

TPKM by rádo oznámilo, že "Změna právních požadavků na kontrolu 

domácích regulátorů tlaku zkapalněného ropného plynu" pod 

G/TBT/N/TPKM/503 ze dne 7. září 2022 byla vyhlášena dne 26. 

prosince 2022 a vstoupí v platnost dne 1. června 2023.

TPKM would like to notify that the “Amendment to legal inspection 

requirements for household pressure regulators for liquefied 

petroleum gas,” as per G/TBT/N/TPKM/503 on 7 September 2022, 

was promulgated on 26 December 2022 and will come into effect on 

1 June 2023.

H00, N20E, 

I20, N40E, 

N30E

_

 G/TBT/N/TPKM/506/Add.1

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

05. 01. 2023 Addendum
Ostatní stroje a 

přístroje

TPKM by rádo oznámilo, že "Právní požadavky na kontrolu UV 

dezinfekčních (sterilizačních) přístrojů" pod G/TBT/N/TPKM/506 ze 

dne 21. září 2022 byly vyhlášeny dne 23. prosince 2022 a vstoupí v 

platnost dne 1. května 2023.

TPKM would like to notify that the "Legal Inspection Requirements 

for UV Disinfection (Sterilization) Appliances," as per 

G/TBT/N/TPKM/506 on 21 September 2022, was promulgated on 23 

December 2022 and will come into effect on 1 May 2023.

X00M, N20E, 

S10S
_

 G/TBT/N/TUR/110/Add.1 Turecko 05. 01. 2023 Addendum

Kaseiny a kaseináty 

určené k lidské 

spotřebě a jejich 

směsi

Návrh sdělení o jedlém kaseinu a kaseinátu, oznámený pod 

G/TBT/N/TUR/110 dne 29. ledna 2018, je nyní zveřejněn v Úředním 

věstníku Turecké republiky vydaném dne 13. prosince 2022 pod č. 

32042. Toto sdělení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení.

The proposal on The Communiqué on Edible Casein and Caseinate 

notified in G/TBT/N/TUR/110 on 29 January 2018  is now published 

in the Official Gazette of the Republic of Türkiye dated 13/12/2022 

and numbered 32042 .  The communiqué entered into force on the 

date of its publication.

C80A _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/THA/692
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TPKM/503/Add.1
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 G/TBT/N/TZA/172/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Potravinářské 

přídatné látky; ocet

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 147-1: 2017 ocet - 

Specifikace - Část 1: TZS 1634-1:2021/EAS 147-1:2019 ocet z 

přírodních zdrojů, oznámený pod G/TBT/N/TZA/172, vstoupil v 

platnost dne 01.04.2022 jako tanzanská norma, TZS 1634-

1:2021/EAS 147-1:2019 ocet - Specifikace - Část 1: ocet z přírodních 

zdrojů.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 147-1: 2017 Vinegar - Specification - 

Part 1: Vinegar from natural sources, notified in G/TBT/N/TZA/172 

entered into force on 01 April 2022. as Tanzania Standard, TZS 

1634-1:2021/EAS 147-1:2019 Vinegar - Specification - Part 1: 

Vinegar from natural sources.

C80A _

 G/TBT/N/TZA/173/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Potravinářské 

přídatné látky; ocet

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 147-2: 2017 ocet - 

Specifikace - Část 2: ocet z umělých zdrojů, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/173, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma, TZS 1634-2:2021/EAS 147-2:2019 ocet - 

Specifikace - Část 2: ocet z umělých zdrojů.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 147-2: 2017 Vinegar - Specification - 

Part 2: Vinegar from artificial sources notified in G/TBT/N/TZA/173 

entered into force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 1634-

2:2021/EAS 147-2:2019 Vinegar - Specification - Part 2: Vinegar 

from artificial sources.

C80A _

 G/TBT/N/TZA/177/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum

Koření a 

ochucovadla; pilau 

masala

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 919: 2017 pilau masala - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/177, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma, TZS 1433: 2021 /EAS 

919:2019 pilau masala - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa  Standard; DEAS 919: 2017 Pilau masala - 

Specification. notified in  G/TBT/N/TZA/177 entered into force on 01 

April  2022 as Tanzania Standard, TZS 1433: 2021 /EAS 919:2019 

Pilau masala - Specification.

C80A _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/172/Add.1
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https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/177/Add.1


 G/TBT/N/TZA/215/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Zubní pasta

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy DEAS 187:2017 zubní pasta - specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/215, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 72:2021/EAS 187:2020 zubní pasta - 

specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; DEAS 187: 2017 Toothpaste - Specification 

notified in G/TBT/N/TZA/215 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 72:2021/EAS 187:2020 Toothpaste - 

Specification.

C20P _

 G/TBT/N/TZA/235/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Nakládané okurky

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh 

Východoafrického společenství; DEAS 945:2017 nakládané okurky - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/235, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022. jako tanzanská norma, TZS 433:2021/EAS 

945:2019 nakládané okurky - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that Draft East 

Africa Standard ; DEAS 945:2017 Pickles - Specification notified in 

G/TBT/N/TZA/235 entered into force on 01 April 2022. as Tanzania 

Standard, TZS 433:2021/EAS 945:2019 Pickles - Specification.

C50A _

 G/TBT/N/TZA/236/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Sušené mango

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 946:2018 sušené mango - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/236, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma TZS 1188:2021/EAS 

946:2019 sušené mango - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 946:2018 Dried Mango - Specification, 

notified in G/TBT/N/TZA/236 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 1188:2021/EAS 946:2019 Dried Mango - 

Specification.

C50A _

 G/TBT/N/TZA/277/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Nealkoholické 

nápoje

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy AFDC12 (5983) P2/TZS 1351: 2010 ochucený nápoj v pevné 

formě - Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/277, vstoupil v 

platnost dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma TZS 1351:2021 

ochucený nápoj v pevné formě - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC12 (5983) P2/TZS 1351: 2010 Flavoured 

drink in solid form - Specification notified in G/TBT/N/TZA/277 

entered into force on 01 April 2022 as  Tanzania Standard TZS 

1351:2021 Flavoured drink in solid form - Specification.

C50A, C80A _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/215/Add.1
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 G/TBT/N/TZA/280/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Nealkoholické 

nápoje

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; AFDC12 (6141) P2/ TZS 1355: 2012 uměle slazený 

ochucený nápoj v pevné formě - Specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/280, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma, TZS 1355:2021 uměle slazený ochucený nápoj v 

pevné formě - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC12 (6141) P2/ TZS 1355: 2012 Artificially 

sweetened flavoured drink in solid form - Specification, notified in 

G/TBT/N/TZA/280 entered into force on 01 April 2022 as Tanzania 

Standard, TZS 1355:2021 Artificially sweetened flavoured drink in 

solid form - Specification.

C50A, C80A _

 G/TBT/N/TZA/281/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Voda po holení

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 957:2019 voda po holení - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/281, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma, TZS 2850:2021/EAS 

957:2020 voda po holení - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 957: 2019 Aftershave - Specification 

notified in G/TBT/N/TZA/281 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 2850:2021/EAS 957:2020 Aftershave - 

Specification.

C20P _

 G/TBT/N/TZA/282/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Dětské oleje

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 958:2019 dětské oleje - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/282, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma, TZS 2849:2021/EAS 

958:2020 dětské oleje - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 958: 2019 Baby oils - Specification 

notified in G/TBT/N/TZA/282 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 2849:2021/EAS 958:2020 Baby oils - 

Specification.

C20P _
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 G/TBT/N/TZA/283/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Glycerin pro 

kosmetický průmysl

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 961:2019 glycerin pro 

kosmetický průmysl - Specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/283, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma, TZS 1198:2021/EAS 961:2020 glycerin pro 

kosmetický průmysl - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 961: 2019 Glycerine for cosmetic 

industry - Specification notified in G/TBT/N/TZA/283 entered into 

force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 1198:2021/EAS 

961:2020 Glycerine for cosmetic industry -Specification.

C20P _

 G/TBT/N/TZA/284/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Aerosoly 

osvěžovačů vzduchu

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 956: 2019 aerosoly 

osvěžovačů vzduchu - Specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/284, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma, TZS 811:2021/EAS 956:2020 aerosoly osvěžovačů 

vzduchu - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 956: 2019 Air freshener aerosols - 

Specification notified in G/TBT/N/TZA/284 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 811:2021/EAS 956:2020 Air 

freshener aerosols - Specification.

C20P, C50C _

 G/TBT/N/TZA/285/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Balzám na rty

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 963:2019 balzám na rty - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/285, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma, TZS 2848:2021/EAS 

963:2020 Balzám na rty - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 963: 2019 Lip balm - Specification 

notified in G/TBT/N/TZA/285 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 2848:2021/EAS 963:2020 Lip balm - 

Specification.

C20P _
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https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/284/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/285/Add.1


 G/TBT/N/TZA/286/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Rtěnka

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 965: 2019 rtěnka - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/286, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma, TZS 2851:2021/EAS 

965:2020 rtěnka - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 965: 2019 Lipstick - Specification 

notified in G/TBT/N/TZA/286 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 2851:2021/EAS 965:2020 Lipstick - 

Specification.

C20P _

 G/TBT/N/TZA/288/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Máslo pro 

kosmetické použití

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 967-1: 2019 máslo pro 

kosmetické použití - Specifikace - Část 1: bambucké máslo, oznámený 

pod G/TBT/N/TZA/288, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma, TZS 2845-1:2021/EAS 967-1:2020 máslo pro 

kosmetické použití - Specifikace - Část 1: bambucké máslo.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 967-1: 2019 Butter for cosmetic use – 

Specification Part 1: Shea butter notified in G/TBT/N/TZA/288 

entered into force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2845-

1:2021/EAS 967-1:2020 Butter for cosmetic use - Specification - 

Part 1: Shea butter.

C20P _

 G/TBT/N/TZA/289/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Deodoranty a 

antiperspiranty

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; DEAS 960:2019 deodoranty a antiperspiranty - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/289, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 919:2021/EAS 960:2020 deodoranty 

a antiperspiranty - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; DEAS 960: 2019 Deodorants and 

antiperspirants - Specification notified in G/TBT/N/TZA/289 entered 

into force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 

919:2021/EAS 960:2020Deodorants and antiperspirants - 

Specification.

C20P _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/286/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/288/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/289/Add.1


 G/TBT/N/TZA/290/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Lak na vlasy

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 962:2019 lak na vlasy - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/290, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma, TZS 2846:2021/EAS 

962:2020 lak na vlasy - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 962: 2019 Hair spray - Specification 

notified in G/TBT/N/TZA/290 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 2846:2021/EAS 962:2020 Hair spray - 

Specification.

C20P _

 G/TBT/N/TZA/291/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Lesk na rty

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 964:2019 lesk na rty (lesk) - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/291, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma, TZS 2847:2021/EAS 

964:2020 lesk na rty (lesk na rty) - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 964: 2019 Lip shine (gloss) — 

Specification notified in G/TBT/N/TZA/291 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2847:2021/EAS 964:2020 

Lip shine (lip gloss) – Specification.

C20P _

 G/TBT/N/TZA/303/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Kapalná paliva

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že DEAS 158: 2019 

automobilový benzin (prémiový motorový benzín) - Specifikace, 

oznámený pod /TBT/N/TZA/303, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma, TZS 672:2021/EAS 158:2019 

automobilový benzin (prémiový motorový benzín) - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the DEAS 

158: 2019 Automotive gasoline (premium motor spirit) - 

Specification notified in /TBT/N/TZA/303 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 672:2021/EAS 158:2019 

Automotive gasoline (premium motor spirit)- Specification.

T40T, N40E _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/290/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/291/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/303/Add.1


 G/TBT/N/TZA/304/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Skleněné nádoby

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 987-1: 2019 skleněné nádoby - 

Specifikace - Část 1 - lahve na sycené a nesycené nápoje, oznámený 

pod G/TBT/N/TZA/304, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma, TZS 2877-1:2021/EAS 987-1:2020 skleněné 

nádoby - Specifikace - Část 1: lahve na sycené a nesycené nápoje.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 987-1: 2019 Glass containers - 

Specification - Part 1 - Bottles for carbonated and non-carbonated 

drinks notified in G/TBT/N/TZA/304 entered into force on 01 April 

2022 as Tanzania Standard, TZS 2877-1:2021/EAS 987-1:2020 

Glass containers - Specification - Part 1: Bottles for carbonated and 

non-carbonated drinks.

X00M, S10E, 

C50A, N10E
_

 G/TBT/N/TZA/305/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Obalové materiály a 

příslušenství

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 984-1: 2019 pomocné 

obalové materiály - Specifikace - Část 1: lepicí pásky citlivé na tlak, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/305, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma, TZS 2876-1:2021/EAS 984-1:2020 

pomocné obalové materiály - Specifikace - Část 1: jednostranné lepicí 

pásky citlivé na tlak.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 984-1: 2019 Packaging ancillary 

materials - Specification - Part 1: Pressure sensitive adhesive tape 

notified in G/TBT/N/TZA/305 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 2876-1:2021/EAS 984-1:2020 Packaging 

ancillary materials - Specification - Part 1: Single-sided pressure 

sensitive adhesive tapes.

X00M, S10E _

 G/TBT/N/TZA/307/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Obalové materiály a 

příslušenství

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh normy 

Východoafrického společenství; DEAS 986:2019 přenosné pevné 

plastové hermetické silo na obilí - Specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/307, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma, TZS 2572:2021/EAS 986:2020 přenosné pevné 

plastové hermetické silo na obilí - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

East Africa Standard; DEAS 986: 2019 Portable rigid plastic 

hermetic grain silo - Specification notified in G/TBT/N/TZA/307 

entered into force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 

2572:2021/EAS 986:2020 Portable rigid plastic hermetic grain silo - 

Specification.

I40, C20A, 

N40E, S10E
_

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/304/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/305/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/307/Add.1


 G/TBT/N/TZA/311/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Tabák a zpracované 

tabákové náhražky

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy AFDC 20(6249) P3 jemně řezaný tabák ke kouření - obecné 

požadavky, oznámený pod G/TBT/N/TZA/311, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma TZ610:2021 jemně řezaný 

tabák ke kouření - obecné požadavky.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 20(6249) P3 Fine - Cut Smoking tobacco 

– General Requirements,  notified in G/TBT/N/TZA/311 entered into 

force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2610:2021  Fine - 

Cut Smoking tobacco – General Requirements.

X00M, C20A, 

S00S
_

 G/TBT/N/TZA/335/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Sušený kokos

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy AFDC 04(6550) P3 sušený kokos - Specifikace, oznámený 

pod G/TBT/N/TZA/335, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 2618:2021 sušený kokos - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 04(6550) P3 Desiccated coconut - 

Specification notified in G/TBT/N/TZA/335 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2618:2021 Desiccated 

coconut - Specification.

C50A _

 G/TBT/N/TZA/362/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum

Koření a 

ochucovadla; 

kardamon

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy AFDC 07(6574) P3 kardamom - Specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/362, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 358:2021 kardamom - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 07(6574) P3 Cardamoms — 

Specification, notified in G/TBT/N/TZA/362 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 358:2021 Cardamom- 

Specification.

C50A _

 G/TBT/N/TZA/365/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum

Koření a 

ochucovadla; 

paprika

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy AFDC 07(6571) P3 chilli papričky a paprika (celé a mleté) - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/365, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma TZS 31:2021 chilli papričky 

a paprika (celé a mleté) - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 07(6571) P3 Chilies and capsicums 

(whole and ground) - Specification, notified in G/TBT/N/TZA/365 

 entered into force on 01 April 2022 as Tanzania Standard,TZS 

31:2021 Chilies and capsicums (whole and ground) - Specification.

C50A _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/311/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/335/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/362/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/365/Add.1


 G/TBT/N/TZA/368/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Sušené banány

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy AFDC 12(6582) P3/TZS 1082: 2015 sušené banány - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/368, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma TZS 1082:2021 sušené 

banány - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 12(6582) P3/TZS 1082: 2015 Dried 

banana - Specification, notified in G/TBT/N/TZA/368 entered into 

force on 01 April 2022 as Tanzania Standard TZS 1082:2021 Dried 

banana - Specification.

C50A _

 G/TBT/N/TZA/395/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Sáčky na odpadky

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy TBS/GTDC4 (6323) P3-sáčky na odpadky - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/395, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 2663:2021 sáčky na odpadky - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; TBS/GTDC4 (6323) P3-Garbage bags - 

Specification notified in G/TBT/N/TZA/395 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2663:2021 Garbage bags - 

Specification.

S10E, S20E _

 G/TBT/N/TZA/396/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Konzervy, 

plechovky, tuby

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; TBS/GTDC4 (6327) P3 - foukané polyolefinové kontejnery - 

Specifikace (Část 2: objem nad 5 litrů do 60 litrů včetně), oznámený 

pod G/TBT/N/TZA/396, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 2665-2:2021 foukané polyolefinové kontejnery - 

Část 2: objem nad 5 litrů do 60 litrů včetně.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; TBS/GTDC4 (6327) P3 - Blow Moulded 

polyolefin containers - Specification (Part 2: Over 5 litres up to and 

including 60 litres capacity) notified in G/TBT/N/TZA/396 entered 

into force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2665-2:2021 

Blow Moulded Polyolefin Containers - Part 2: over 5 Litres Up to 

and including 60 Litres Capacity.

S10E, N40E, 

I40
_

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/368/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/395/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/396/Add.1


 G/TBT/N/TZA/398/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Konzervy, 

plechovky, tuby

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; TBS/GTDC4(6328) P3 - foukané polyolefinové kontejnery - 

Specifikace (Část 3: Uzavřené kontejnery s hlavou nad 60 litrů do 250 

litrů objemu včetně), oznámený pod G/TBT/N/TZA/398, vstoupil v 

platnost dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma TZS 2665-3:2021 

foukané polyolefinové kontejnery - Část 3: nad 60 litrů do 200 litrů 

objemu včetně.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; TBS/GTDC4(6328) P3 - Blow Moulded 

polyolefin containers - Specification (Part 3: Closed head containers 

over 60 litres, up to and including 250 litres capacity) notified 

inG/TBT/N/TZA/398 entered into force on 01 April 2022 as Tanzania 

Standard, TZS 2665-3:2021 Blow Moulded Polyolefin Containers - 

Part 3: over 60 Litres Up to and including 200 Litres Capacity.

S10E, N40E, 

I40
_

 G/TBT/N/TZA/399/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Konzervy, 

plechovky, tuby

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; TBS/GTDC4(6326) P3 - foukané polyolefinové kontejnery - 

Specifikace (Část 1: Objem do 5 litrů), oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/399, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 2665-1:2021 foukané polyolefinové kontejnery - 

Část 1: Objem do 5 litrů.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; TBS/GTDC4(6326) P3 - Blow Moulded 

polyolefin containers - Specification (Part 1: Up to 5 litres capacity) 

notified in G/TBT/N/TZA/399 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 2665-1:2021 Blow Moulded Polyolefin 

Containers - Part 1: Up to 5 Litres Capacity.

S10E, N40E, 

I40
_

 G/TBT/N/TZA/415/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Mražené nevařené 

čapátí

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy AFDC 15(6539) P3 mražené nevařené čapátí - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/415, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 1429:2021 mražené nevařené čapátí - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 15(6539) P3 Frozen uncooked chapati - 

Specification, notified in G/TBT/N/TZA/415 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard,TZS 1429:2021  Frozen uncooked 

chapati - Specification.

C50A _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/398/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/399/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/415/Add.1


 G/TBT/N/TZA/426/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Biologie, botanika, 

zoologie

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; AFDC 11(6525) P3 biotechnologie - geneticky modifikované 

organismy a z nich získané produkty - Požadavky na dozor, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/426, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 2773:2021 biotechnologie - 

geneticky modifikované organismy a z nich získané produkty - 

Požadavky na dozor.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 11(6525) P3 Biotechnology - Genetically 

modified organisms and their derived products - Requirements for 

surveillance, notified in G/TBT/N/TZA/426  entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2773:2021 Biotechnology - 

Genetically modified organisms and their derived products - 

Requirements for surveillance.

C50A, CA0A, 

C20A
_

 G/TBT/N/TZA/427/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Biologie, botanika, 

zoologie

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; AFDC 11 (6527) P3 biotechnologie - geneticky modifikované 

organismy a získané produkty - Požadavky na označování potravin, 

krmiv a složek, oznámený pod G/TBT/N/TZA/427, vstoupil v 

platnost dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma TZS 2775:2021 

biotechnologie - geneticky modifikované organismy a získané 

produkty - Požadavky na označování potravin, krmiv a složek.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 11 (6527) P3 Biotechnology - 

Genetically modified organisms and derived products - Requirements 

for labelling of food, feed and ingredients, notified in 

G/TBT/N/TZA/427 entered into force on 01 April 2022 as Tanzania 

Standard, TZS 2775:2021 Biotechnology - Genetically modified 

organisms and derived products - Requirements for labelling of food, 

feed and ingredients.

C50A, CA0A, 

C20A, C60A, 

C90A, C30A

_

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/426/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/427/Add.1


 G/TBT/N/TZA/428/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Biologie, botanika, 

zoologie

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; AFDC 11 (6528) P3 biotechnologie - geneticky modifikované 

organismy a získané produkty - Požadavky na manipulaci, přepravu a 

použití, oznámený pod G/TBT/N/TZA/428, vstoupil v platnost dne 1. 

dubna 2022 jako tanzanská norma TZS 2776:2021 biotechnologie - 

geneticky modifikované organismy a získané produkty - Požadavky 

na manipulaci, přepravu a použití.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 11 (6528) P3 Biotechnology - genetically 

modified organisms and derived products - Requirements for 

handling, transportation and use, notified in G/TBT/N/TZA/428 

entered into force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 

2776:2021 Biotechnology - genetically modified organisms and 

derived products - Requirements for handling, transportation and 

use.

C50A, CA0A, 

C20A, T00T
_

 G/TBT/N/TZA/430/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Zmrzlina a ledové 

cukrovinky

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy AFDC 15(6540) P3 zmrzliny (lízátka) - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/430, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 1426:2021 zmrzliny (ledová lízátka) - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 15(6540) P3 Edible ices (lollies) - 

Specification, notified in G/TBT/N/TZA/430 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 1426:2021 Edible ices (ice 

lollies) - Specification.

C50A _

 G/TBT/N/TZA/431/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Zmrzlinový kornout

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy AFDC 15(6519) P3 zmrzlinový kornout - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/431, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 645:2021 zmrzlinový kornout - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 15(6519) P3 Ice cream cone - 

Specification, notified in  G/TBT/N/TZA/431 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard TZS 645:2021 Ice cream cone - 

Specification.

C50A _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/428/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/430/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/431/Add.1


 G/TBT/N/TZA/432/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum

Potravinářské 

výrobky obecně; 

obiloviny, luštěniny 

a získané produkty

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; AFDC 15(6521) P3 Samosa (Manda) a listy jarních závitků - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/432, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma, TZS 2771:2021 Samosa 

(Manda) a listy jarních závitků - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 15(6521) P3 Samosa (Manda) and 

spring roll sheets - specification, notified in G/TBT/N/TZA/432 

entered into force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 

2771:2021 Samosa (Manda) and spring roll sheets - Specification.

C20A, C50A _

 G/TBT/N/TZA/433/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Těstoviny

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; AFDC 15 (6770) P3 těstoviny - Specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/433, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma, TZS 615:2021 těstoviny - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard;AFDC 15 (6770)P3 Pasta products - 

Specification, notified in G/TBT/N/TZA/433 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 615:2021Pasta products - 

Specification.

C50A _

 G/TBT/N/TZA/439/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum

Tekutina ze 

skořápek kešu 

ořechů

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 7 (6543) P3 tekutina ze skořápek kešu ořechů (CNSL) - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/439, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma TZS 1362:2021 tekutina ze 

skořápek kešu ořechů (CNSL) - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 7 (6543) P3 Cashew nut shell liquid 

(CNSL) - Specification notified in G/TBT/N/TZA/439 entered into 

force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 1362:2021 

Cashew nut shell liquid (CNSL) - Specification.

C20A, C50A _

 

G/TBT/N/TZA/445/Rev.1/Corr.

1

Tanzanie 05. 01. 2023 Corrigendum

Koření a 

ochucovadla, 

potravinářské 

přídatné látky

Oznámení G/TBT/N/TZA/445/Rev.1 bylo rozesláno omylem, a je 

proto neplatné. 

The notification G/TBT/N/TZA/445/Rev.1 was circulated in error and 

is therefore null and void. 

C80A _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/432/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/433/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/439/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/445/Rev.1/Corr.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/445/Rev.1/Corr.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/445/Rev.1/Corr.1


 G/TBT/N/TZA/449/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Ovoce a výrobky z 

něj

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; AFDC 12(6588) P3 dužina tamarindu (ukwaju) - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/449, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 2780:2021 dužina tamarindu 

(ukwaju) - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; AFDC 12(6588) P3 Tamarind (ukwaju) pulp - 

Specification, notified in G/TBT/N/TZA/449 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2780:2021 Tamarind 

(Ukwaju) pulp - Specification.

C20A, C50A _

 G/TBT/N/TZA/462/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Papírové výrobky

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC10 (6658) P3 role toaletního papíru Jumbo (toaletní papír 

nadměrné velikosti) - Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/462, 

vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma TZS 

2803:2021 role toaletního papíru Jumbo (toaletní papír nadměrné 

velikosti) - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC10 (6658) P3 Jumbo tissue roll (plus size 

toilet paper) - Specification notified in G/TBT/N/TZA/462 entered 

into force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2803:2021 

Jumbo tissue roll (plus size toilet paper) - Specification.

X00M, C20P, 

N10E
_

 G/TBT/N/TZA/463/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum Těžba a dobývání

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; MMDC 2(6501) P3 větrání v hlubinných dolech - Část 1: 

Požadavky na kvalitu ovzduší, oznámené pod G/TBT/N/TZA/463, 

vstoupil v platnost dne 01.04.2022 jako tanzanská norma, TZS 2760-

1:2021 větrání v hlubinných dolech - Část 1: Požadavky na kvalitu 

ovzduší.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; MMDC 2(6501) P3 Ventilation in underground 

mines - Part 1: Air quality requirements notified in 

G/TBT/N/TZA/463 entered into force on 01 April 2022 as Tanzania 

Standard, TZS 2760-1:2021 Ventilation in underground mines - Part 

1: Air quality Requirements.

N00E, S00S _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/449/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/462/Add.1
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 G/TBT/N/TZA/472/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Hydraulické 

kapaliny

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; DTZS 1691:2018 kapaliny pro automatické převodovky 

(ATF) pro silniční vozidla - Specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/472, vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma, TZS 1691:2021 kapaliny pro automatické 

převodovky (ATF) pro silniční vozidla - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; DTZS 1691:2018 Automatic Transmission 

Fluids (ATF) based on road vehicles - Specification notified in 

G/TBT/N/TZA/472 entered into force on 01 April 2022 as Tanzania 

Standard, TZS 1691:2021 Automatic Transmission Fluids (ATF) 

based on road vehicles - Specification.

N40E, T40T _

 G/TBT/N/TZA/473/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Chirurgické 

obličejové roušky

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; TDC 9(6784) P3 textilie - chirurgické obličejové roušky - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/473, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma, TZS 2871:2021 textilie - 

chirurgické obličejové roušky - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; TDC 9(6784) P3 Textiles - Surgical face masks - 

Specification notified in G/TBT/N/TZA/473 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2871:2021 Textiles – 

Surgical face masks - Specification.

X30M, S10S _

 G/TBT/N/TZA/474/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum

Opakovaně 

použitelné látkové 

obličejové roušky

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; TDC 9(6785) P3 textilie - opakovaně použitelné látkové 

obličejové roušky - Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/474, 

vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma TZS 

2870:2021 textilie - opakovaně použitelné látkové obličejové roušky - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; TDC 9(6785) P3 Textiles - Reusable fabric face 

masks - Specification notified in G/TBT/N/TZA/474 entered into 

force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2870:2021 

Textiles - Reusable fabric face masks - Specification.

X30M, S00S _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/472/Add.1
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 G/TBT/N/TZA/476/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Kuchyňské 

vybavení

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; MEDC 02 (353) CD1 kovaný hliník a slitiny hliníku pro 

výrobu kuchyňského nádobí - pláty, pásy a desky - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/476, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 684:2021 kovaný hliník a slitiny 

hliníku pro výrobu kuchyňského nádobí - pláty, pásy a desky - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; MEDC 02 (353) CD1 Wrought aluminium and 

aluminium alloys for manufacture of cookware - Sheets, strips and 

plates - Specification notified in G/TBT/N/TZA/476 entered into force 

on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 684:2021 Wrought 

aluminum and aluminum alloys for manufacture of cookware - 

Sheets, strips and plates - Specification.

X00M _

 G/TBT/N/TZA/477/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum

Kuchyňské 

vybavení

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; MEDC 02 (359) CD1 nádobí z nerezové oceli - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/477, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 2891:2021 nádobí z nerezové oceli - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; MEDC 02 (359) CD1 Stainless Steel Cookware - 

Specification notified in G/TBT/N/TZA/477 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2891:2021 Stainless Steel 

Cookware - Specification.

X00M, X50M _

 G/TBT/N/TZA/504/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Chemická 

technologie

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy CDC 7 (13) DTZS síran sodný, bezvodý - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/504, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 2939:2021 síran sodný, bezvodý - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard;CDC 7 (13) DTZS Sodium Sulfate, Anhydrous - 

Specification notified in G/TBT/N/TZA/504 entered into force on 01 

April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2939:2021 Sodium Sulfate, 

Anhydrous - Specification.

C10C, S70E _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/476/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/477/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/504/Add.1


 G/TBT/N/TZA/505/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Chemická 

technologie

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 7 (14) DTZS bělící prášek (chlornan vápenatý) - 

Specifikace, oznámený pod G/TBT/N/TZA/505, vstoupil v platnost 

dne 1. dubna 2022 jako tanzanská norma TZS 2940:2021 bělící 

prášek - Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 7 (14) DTZS Bleaching powder (Calcium 

Hypochlorite) - Specification notified in G/TBT/N/TZA/505 entered 

into force on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2940:2021 

Bleaching powder - Specification.

C10C, S70E _

 G/TBT/N/TZA/506/Add.1 Tanzanie 05. 01. 2023 Addendum
Chemická 

technologie

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy; CDC 7 (207) CD 2 uhličitan sodný (soda) - Specifikace, 

oznámený pod G/TBT/N/TZA/506, vstoupil v platnost dne 1. dubna 

2022 jako tanzanská norma TZS 2941:2021 uhličitan sodný (soda) - 

Specifikace.

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft 

Tanzania Standard; CDC 7 (207) CD 2 Sodium carbonate (Soda 

ash) - Specification notified in G/TBT/N/TZA/506 entered into force 

on 01 April 2022 as Tanzania Standard, TZS 2941:2021 Sodium 

carbonate (Soda ash) - Specification.

C10C, S70E _

 G/TBT/N/TZA/882 Tanzanie 05. 01. 2023 Notifikace
Víceúčelový mazací 

olej

Tento návrh tanzanské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro tuzemský víceúčelový mazací olej.

This Draft Tanzania Standard specifies requirements, sampling and 

test methods for Domestic multipurpose lubricating oil.

N40E 06. 03. 2023

 G/TBT/N/USA/571/Add.1 USA 05. 01. 2023 Addendum

Bezpečná přeprava 

nebezpečných 

materiálů

Toto konečné pravidlo opravuje redakční chyby a zlepšuje 

srozumitelnost některých ustanovení v programových a procesních 

nařízeních PHMSA a v nařízeních o nebezpečných materiálech.

This final rule corrects editorial errors and improves the clarity of 

certain provisions in PHMSA's program and procedural regulations 

and in the Hazardous Materials Regulations.

T50T _
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 G/TBT/N/USA/1949/Add.1 USA 05. 01. 2023 Addendum Chemické látky

EPA vydala ve Federálním rejstříku dne 2. prosince 2022 dokument, v 

němž navrhuje významná nová pravidla pro použití podle zákona o 

kontrole toxických látek pro chemické látky, které byly předmětem 

oznámení před výrobou a jsou rovněž předmětem příkazů vydaných 

EPA podle TSCA. Tento dokument prodlužuje lhůtu pro podávání 

připomínek o 14 dní, a to od 3. ledna 2023 do 17. ledna 2023.

EPA issued a document in the Federal Register of 2 December 2022, 

proposing significant new use rules under the Toxic Substances 

Control Act for chemical substances that were the subject of 

premanufacture notices and are also subject to Orders issued by 

EPA pursuant to TSCA. This document extends the comment period 

for 14 days, from 3 January 2023 to 17 January 2023.

C10C, S70E 17. 01. 2023

 G/TBT/N/USA/1956 USA 05. 01. 2023 Notifikace
Normy pro 

obnovitelná paliva

Podle zákona o čistotě ovzduší je EPA povinna stanovit aplikovatelné 

objemové požadavky pro normu pro obnovitelná paliva pro roky 

následující po letech uvedených v zákoně.

Under the Clean Air Act, EPA is required to determine the 

applicable volume requirements for the Renewable Fuel Standard for 

years after those specified in the statute.

N00E 10. 02. 2023

 G/TBT/N/USA/1957 USA 05. 01. 2023 Notifikace
Označování 

potravin

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA nebo my) stanovuje 1. leden 

2026 jako jednotné datum pro dodržování nařízení o označování 

potravin, která budou zveřejněna 1. ledna 2023 nebo později a 31. 

prosince 2024 nebo dříve.

The Food and Drug Administration (FDA or we) is establishing 1 

January 2026, as the uniform compliance date for food labeling 

regulations that are published on or after 1 January 2023, and on or 

before 31 December 2024.

C50A, C60A 06. 03. 2023

 G/TBT/CS/N/205 Kanada 05. 01. 2023 Notifikace
Telekomunikační 

normalizace

Podle odstavce C kodexu správné praxe pro přípravu, přijímání a 

uplatňování norem obsažených v příloze 3 Dohody WTO o 

technických překážkách obchodu.

Under paragraph C of the Code of Good Practice for the 

Preparation, Adoption and Application of Standards contained in 

Annex 3 to the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade.

V00T, X00M _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/1949/Add.1
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 G/TBT/N/CAN/677/Add.1 Kanada 06. 01. 2023 Addendum Radiokomunikace

Inovace, věda a hospodářský rozvoj Kanady (ISED) zveřejnila 

následující dokument: Specifikace rádiových norem RSS-131, vydání 

4, stanoví požadavky na certifikaci zesilovačů pásem, včetně 

distribuovaných anténních systémů (DAS) a externích zesilovačů 

výkonu rádiových frekvencí (ERFPA), používaných ve spojení s 

licencovanými rádiovými zařízeními v určitých rádiových službách.

Notice is hereby given that Innovation, Science and Economic 

Development Canada (ISED) has published the following document: 

Radio Standards Specification RSS-131, issue 4, sets out the 

certification requirements for zone enhancers, including Distributed 

Antenna Systems (DASs) and External Radio Frequency Power 

Amplifiers (ERFPAs), used in conjunction with licensed radio 

equipment in certain radio services.

X00M, V10T _

 G/TBT/N/EU/940/Rev.1 EU 06. 01. 2023 Revize
Elektrická a 

elektronická zařízení

Tento návrh směrnice Komise v přenesené pravomoci se týká žádostí 

o zvláštní a dočasnou výjimku z omezení látek podle směrnice RoHS 

2 (směrnice 2011/65/EU). Kritéria pro novou výjimku jsou splněna a 

navrhuje se udělit výjimku v příloze IV uvedené směrnice. Datum 

ukončení platnosti výjimky je nyní stanoveno na 31. prosince 2025 

namísto 31. prosince 2024.

This draft Commission Delegated Directive concerns applications 

for a specific and temporary exemption from the RoHS 2 (Directive 

2011/65/EU) substance restrictions. The criteria for a new exemption 

are met and it is proposed to grant an exemption in Annex IV of that 

Directive. It differs from the draft notified under G/TBT/N/EU/940 in 

that the expiry date of the exemption is now given as 31 December 

2025 instead of 31 December 2024.

N20E 07. 03. 2023

 G/TBT/N/JPN/760 Japonsko 06. 01. 2023 Notifikace Krmiva

MAFF změní normu pro způsob výroby a specifikace pro složky 

krmiv obecně stanovené v "Ministerské vyhlášce o specifikacích a 

normách pro krmiva a doplňkové látky" (vyhláška ministerstva 

zemědělství a lesnictví č. 35 ze dne 24. července 1976).

MAFF will amend the standard for method of manufacture and 

Specifications for ingredients of feeds in general stipulated in 

“Ministerial Ordinance on the Specifications and Standards of Feeds 

and Feed Additives“ (Ordinance No. 35 of July 24th, 1976 of the 

Ministry of Agriculture and Forestry).

C80A, C90A 07. 03. 2023
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 G/TBT/N/THA/693 Thajsko 06. 01. 2023 Notifikace

Elektrolyticky 

pozinkovaná plochá 

ocel

Návrh ministerského nařízení nařizuje, aby elektrolyticky 

pozinkovaná plochá ocel odpovídala normě pro elektrolyticky 

pozinkovanou plochou ocel (TIS 2223-25xx (20xx)). Tato norma 

specifikuje technické specifikace, vlastnosti, značení a označování, 

odběr vzorků a požadavky na zkoušení elektrolyticky jednostranně 

nebo oboustranně pozinkované ploché oceli válcované za tepla a za 

studena.

The draft ministerial regulation mandates electrolytic zinc-coated 

flat steel to conform with the standard for Electrolytic zinc-coated 

flat steel (TIS 2223-25xx (20xx)). This standard specifies technical 

specifications, characteristics, marking and labelling, sampling, and 

testing requirements for Electrolytic single-sided or two-sided zinc-

coated hot-rolled and cold-rolled flat steel.

B10, X40M, 
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 G/TBT/N/UKR/192/Add.1 Ukrajina 06. 01. 2023 Addendum
Pesticidy a 

agrochemikálie

Ukrajina oznamuje přijetí zákona Ukrajiny č. 2775-IX "O změnách 

některých zákonů Ukrajiny o zlepšení státní regulace v oblasti 

pesticidů a agrochemikálií" ze dne 16. listopadu 2022. Zákon byl 

zveřejněn dne 28. prosince 2022 a vstoupí v platnost za šest měsíců od 

data zveřejnění, tedy 28. června 2023.

Ukraine notifies the adoption of the Law of Ukraine No 2775-IX "On 

Amendments to Certain Laws of Ukraine on Improving State 

Regulation in the Sphere of Pesticides and Agrochemicals" of 

 November 16, 2022. The Law was published on December 28, 2022 

and will  enter into force in six months from the date of its 

publication, namely on June 28, 2023.

C40A _

 G/TBT/N/UKR/176/Add.3 Ukrajina 06. 01. 2023 Addendum Chemikálie

Ukrajina oznamuje přijetí ukrajinského zákona č. 2804-IX "O 

chemické bezpečnosti a nakládání s chemickými látkami" ze dne 1. 

prosince 2022. Zákon byl zveřejněn dne 28. prosince 2022, vstoupí v 

platnost dnem následujícím po dni jeho zveřejnění, tj. 29. prosince 

2022, a bude přijat osmnáct měsíců po dni vstupu tohoto zákona v 

platnost, tj. 29. června 2024.

Ukraine notifies the adoption of the Law of Ukraine No 2804-IX "On 

Chemical Safety and Chemicals Management" of December 1, 

2022. The Law was published on December 28, 2022,  will enter into 

force on the day following the day of its publication, namely on 

December 29, 2022  and will be enacted eighteen months after the 

date of entry into force of this Law, i.e. on June 29, 2024.

C10C, S70E _
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 G/TBT/N/USA/1131/Rev.1 USA 06. 01. 2023 Revize

Zdroje 

nepřerušovaného 

napájení

Oznámení o navrhovaném pravidle (NOPR) a oznámení o veřejném 

zasedání prostřednictvím webináře ve čtvrtek 2. února 2023 - 

Ministerstvo energetiky USA ("DOE") navrhuje změnit svůj zkušební 

postup pro zdroje nepřerušitelného napájení ("UPS"). DOE žádá 

zúčastněné strany, aby se k návrhu vyjádřily.

Notice of proposed rulemaking (NOPR) and announcement of public 

meeting via webinar on Thursday, 2 February 2023 - The U.S. 

Department of Energy ("DOE") proposes to amend its test procedure 

for uninterruptible power supplies ("UPSs"). DOE is seeking 

comment from interested parties on the proposal.

N20E 06. 03. 2023

 G/TBT/N/USA/1958 USA 06. 01. 2023 Notifikace

Toxické chemikálie 

ve spotřebních 

výrobcích

Washingtonské ministerstvo ekologie navrhuje nové pravidlo, 

kapitolu 173-337 WAC - Omezení a hlášení bezpečnějších výrobků; 

Washingtonský správní řád (WAC). Cílem této nové kapitoly je snížit 

obsah toxických chemikálií ve spotřebních výrobcích a zavést 

kapitolu 70A.350 RCW; Revidovaného zákoníku státu Washington 

(RCW).

The Washington Department of Ecology proposes a new rule, 

Chapter 173-337 WAC – Safer Products Restrictions and Reporting; 

Washington Administrative Code (WAC). This new chapter aims to 

reduce toxic chemicals in consumer products and implements 

Chapter 70A.350 RCW; Revised Code of Washington (RCW).

C10C, S70E, 
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