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G/TBT/N/ISR/381/Add.3 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Smetana

SI 237 - Smetana; Oznámené opatření staženo nebo odvoláno dne 23. 

1. 2022

SI 237 - Cream; Notified measure withdrawn or revoked 23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/382/Add.3 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Zakysaná smetana

SI 244 - Zakysaná smetana; Oznámené opatření staženo nebo 

odvoláno dne 23. 1. 2022 

SI 244 - Sour cream; Notified measure withdrawn or revoked

23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/384/Add.3 Izrael 07. 03. 2022 Addendum
Fermentované 

mléčné výrobky

SI 285 - Fermentované mléčné výrobky; Oznámené opatření staženo 

nebo odvoláno dne 23. 1. 2022 

SI 285 - Fermented milk products; Notified measure withdrawn or 

revoked 23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/385/Add.3 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Máslo

SI 323 - Máslo; Oznámené opatření staženo nebo odvoláno dne 23. 1. 

2022 

SI 323 - Butter; Notified measure withdrawn or revoked 23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/386/Add.2 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Slané sýry

SI 1361 - Slané sýry; Oznámené opatření staženo nebo odvoláno dne 

23. 1. 2022 

SI 1361 - Salty Cheeses; Notified measure withdrawn or revoked 

23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/615/Add.1 Izrael 07. 03. 2022 Addendum
Fermentované 

mléčné výrobky

SI 285 - Fermentované mléčné výrobky; Oznámené opatření staženo 

nebo odvoláno dne 23. 1. 2022 

SI 285 - Fermented milk products; Notified measure withdrawn or 

revoked 23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/617/Add.1 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Slané sýry

SI 1361 - Slané sýry; Oznámené opatření staženo nebo odvoláno dne 

23. 1. 2022 

SI 1361 - Salty Cheeses; Notified measure withdrawn or revoked 

23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/613/Add.1 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Smetana

SI 237 - Smetana; Oznámené opatření staženo nebo odvoláno dne 23. 

1. 2022

SI 237 - Cream; Notified measure withdrawn or revoked 23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/614/Add.1 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Zakysaná smetana

SI 244 - Zakysaná smetana; Oznámené opatření staženo nebo 

odvoláno dne 23. 1. 2022 

SI 244 - Sour cream; Notified measure withdrawn or revoked

23/01/2022

C50A _

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177225?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177226?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177227?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177228?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177229?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177232?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177234?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177230?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177231?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/ISR/616/Add.1 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Máslo

SI 323 - Máslo; Oznámené opatření staženo nebo odvoláno dne 23. 1. 

2022 

SI 323 - Butter; Notified measure withdrawn or revoked 23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/372/Add.3 Izrael 07. 03. 2022 Addendum
Mléko a mléčné 

výrobky

Navrhovaná revize povinné normy SI 526, která má být nahrazena 

normou SI 5930, která byla oznámena pod G/TBT/N/ISR/372 (ze dne 

18. prosince 2009), je nyní zrušena. 

The proposed revision of the Mandatory Standard SI 526 to be 

replaced with SI 5930 that was notified in G/TBT/N/ISR/372 (dated 

18 December 2009), is now revoked.

C50A _

G/TBT/N/ISR/373/Add.3 Izrael 07. 03. 2022 Addendum
Mléko a mléčné 

výrobky

Navrhovaná revize povinné normy SI 550, která má být nahrazena 

normou SI 5930, která byla oznámena pod G/TBT/N/ISR/373 (ze dne 

18. prosince 2009), je nyní zrušena. 

The proposed revision of the Mandatory Standard SI 550 to be 

replaced with SI 5930 that was notified in G/TBT/N/ISR/373 (dated 

18 December 2009), is now revoked.

C50A _

G/TBT/N/ISR/374/Add.3 Izrael 07. 03. 2022 Addendum
Mléko a mléčné 

výrobky

Navrhovaná revize povinné normy SI 563, která má být nahrazena 

normou SI 5930, která byla oznámena pod G/TBT/N/ISR/374 (ze dne 

18. prosince 2009), je nyní zrušena. 

The proposed revision of the Mandatory Standard SI 563 to be 

replaced with SI 5930  that was notified in G/TBT/N/ISR/374 (dated 

18 December 2009), is now revoked.

C50A _

G/TBT/N/ISR/375/Add.3 Izrael 07. 03. 2022 Addendum
Mléko a mléčné 

výrobky

Navrhovaná revize povinné normy SI 627, která má být nahrazena 

normou SI 5930, která byla oznámena pod G/TBT/N/ISR/375 (ze dne 

18. prosince 2009), je nyní zrušena.

The proposed revision of the Mandatory Standard SI 627 to be 

replaced with SI 5930 that was notified in G/TBT/N/ISR/375 (dated 

18 December 2009), is now revoked.

C50A _

G/TBT/N/ISR/376/Add.3 Izrael 07. 03. 2022 Addendum
Mléko a mléčné 

výrobky

Navrhovaná revize povinné normy SI 628, která má být nahrazena 

normou SI 5930, která byla oznámena pod G/TBT/N/ISR/376 (ze dne 

18. prosince 2009), je nyní zrušena. 

The proposed revision of the Mandatory Standard SI 628 to be 

replaced with SI 5930  that was notified in G/TBT/N/ISR/376 (dated 

18 December 2009), is now revoked.

C50A _

G/TBT/N/ISR/377/Add.3 Izrael 07. 03. 2022 Addendum
Mléko a mléčné 

výrobky

Navrhovaná revize povinné normy SI 662, která má být nahrazena 

normou SI 5930, která byla oznámena pod G/TBT/N/ISR/377 (ze dne 

18. prosince 2009), je nyní zrušena. 

The proposed revision of the Mandatory Standard SI 662 to be 

replaced with SI 5930 that was notified in G/TBT/N/ISR/377 (dated 

18 December 2009), is now revoked.

C50A _

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177233?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177239?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177240?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177241?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177242?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177243?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177244?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/ISR/378/Add.3 Izrael 07. 03. 2022 Addendum
Mléko a mléčné 

výrobky

Navrhovaná revize povinné normy SI 1242, která má být nahrazena 

normou SI 5930, která byla oznámena pod G/TBT/N/ISR/378 (ze dne 

18. prosince 2009), je nyní zrušena.

The proposed revision of the Mandatory Standard SI 1242 to be 

replaced with SI 5930 that was notified in G/TBT/N/ISR/378 (dated 

18 December 2009), is now revoked.

C50A _

G/TBT/N/ISR/380/Add.3 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Měkké bílé sýry

SI 115 - Měkké bílé sýry; Oznámené opatření staženo nebo odvoláno 

dne 23. 1. 2022 

SI 115 - Soft white cheeses; Notified measure withdrawn or revoked 

23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/611/Add.2 Izrael 07. 03. 2022 Addendum
Mléko a mléčné 

výrobky

SI 5930 - Mléko a mléčné výrobky - Zkušební metody; Oznámené 

opatření staženo nebo odvoláno dne 23. 1. 2022 

SI 5930 - Milk and milk products -Test methods; Notified measure 

withdrawn or revoked 23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/618/Add.1 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Měkké bílé sýry

SI 115 - Měkké bílé sýry; Oznámené opatření staženo nebo odvoláno 

dne 23. 1. 2022 

SI 115 - Soft white cheeses; Notified measure withdrawn or revoked 

23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/1050/Add.1 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Kravské mléko

SI 284 - Kravské mléko určené k pití; Oznámené opatření staženo 

nebo odvoláno dne 23. 1. 2022 

SI 284 - Cow's milk for drinking; Notified measure withdrawn or 

revoked 23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/1116/Add.1 Izrael 07. 03. 2022 Addendum
Dětská zádržná 

zařízení

SI 1107 – Dětská zádržná zařízení pro motorová vozidla; Oznámené 

opatření staženo nebo odvoláno dne 1. 3. 2022

SI 1107 – Child restraint devices for motor vehicles; Notified 

measure withdrawn or revoked 01/03/2022

T40T, S00S _

G/TBT/N/ISR/1117/Add.1 Izrael 07. 03. 2022 Addendum
Ochranné přilby pro 

cyklisty

SI 1613 - Ochranné přilby pro cyklisty; oznámené opatření staženo 

nebo odvoláno dne 1. 3. 2022

SI 1613 - Protective helmets for bicyclists; Notified measure 

withdrawn or revoked 01/03/2022

T40T, H20 _

G/TBT/N/ISR/1143/Add.1 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Klimatizace

SI 994 část 1 - Klimatizace: Bezpečnostní a provozní požadavky; 

druhý a třetí krok ke vstupu v platnost nařízení o dovozu a vývozu 

(skupiny pro dovoz), jak bylo oznámeno v bodech 6 a 9 

G/TBT/N/ISR/1184, jsou zrušeny.

SI 994 part 1 - Air conditioners: Safety and operational 

requirements; The second and the third steps to the entry into force 

of the Import and Export Decree (Import Groups) as notified under 

items 6 and 9 of G/TBT/N/ISR/1184 are revoked.

N20E, X00M, 

B20
_

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177245?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177224?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177238?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177235?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177237?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177246?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177247?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177249?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/ISR/204/Add.1 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Slané sýry

SI 1361 - Slané sýry; Oznámené opatření staženo nebo odvoláno dne 

23. 1. 2022 

SI 1361 - Salty Cheeses; Notified measure withdrawn or revoked 

23/01/2022

C50A _

G/TBT/N/ISR/1118/Add.1 Izrael 07. 03. 2022 Addendum
Olověné startovací 

baterie

SI 60095 část 1 - Olověné startovací baterie: Všeobecné požadavky a 

metody zkoušení; Oznámené opatření staženo nebo odvoláno dne 1. 

3. 2022

SI 60095 part 1 - Lead-acid starter batteries: General requirements 

and methods of testing; Notified measure withdrawn or revoked 

01/03/2022

T00T, C30C _

G/TBT/N/AUS/134/Add.1 Austrálie 07. 03. 2022 Addendum Rtuť ve výrobcích

Ratifikace Minamatské úmluvy o rtuti – závěrečné prohlášení o 

dopadu nařízení. Minamatská úmluva vstoupí pro Austrálii v platnost 

dne 7. března 2022.

Ratification of the Minamata Convention on Mercury – Final 

Regulation Impact Statement. The Minamata Convention will enter 

into force for Australia on 7 March 2022.

C20C, C40A, 

C30C, C50C, 

C10P, I10, 

N20E, S70E

_

G/TBT/N/BRA/826/Add.4 Brazílie 07. 03. 2022 Addendum
Ekologická 

produkce

Změna technického předpisu pro systémy ekologické produkce. 

Seznam látek a postupů povolených pro použití v ekologické 

produkci. 

Amendment of Technical Regulation for Organic Production 

Systems. Lists of substances and practices permitted for use in 

organic production.

C00A, S50E _

G/TBT/N/CAN/665 Kanada 07. 03. 2022 Notifikace
Zdravotnické 

prostředky a léky

Klinické zkoušky zdravotnických prostředků a léků souvisejících s 

předpisy COVID-19.

Clinical Trials for Medical Devices and Drugs Relating to COVID-

19 Regulations.

C10P, S10S _

G/TBT/N/EU/877 EU 07. 03. 2022 Notifikace

Chemické látky v 

biocidních 

přípravcích

Tento návrh prováděcího rozhodnutí Komise neschvaluje N-(3-

aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin jako stávající účinnou 

látku pro použití v biocidních přípravcích produktu typu 8. 

This draft Commission Implementing Decision does not approve N-

(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine as an existing 

active substance for use in biocidal products of product-type 8.

C40A, S70E 06. 05. 2022

G/TBT/N/JPN/729 Japonsko 07. 03. 2022 Notifikace Léčiva

(1) Částečná změna minimálních požadavků na biologické produkty 

(2) Částečná změna veřejného oznámení o spuštění národního 

testování 

(1) Partial amendment to the Minimum Requirements for Biological 

Products 

(2) Partial amendment to the Public Notice on National Release 

Testing

C10P 06. 04. 2022

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177236?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177248?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177264?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177257?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177253?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177272?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177271?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/MEX/458/Add.1 Mexiko 07. 03. 2022 Addendum Pneumatiky

Reakce na připomínky návrhu oficiální mexické normy PROY-NOM-

086-1-SCFI-2018, nové pneumatiky pro gumárenský průmysl, 

radiální konstrukce pro vozidla s celkovou hmotností vyšší než 4,536 

kg a pneumatiky s diagonální konstrukcí. 

The response to the comments of the Mexican Official Standard 

Project PROY-NOM-086-1-SCFI-2018, Rubber Industry-New tires, 

radial construction for vehicles with a gross vehicle weight greater 

than 4,536 kg and diagonal construction tires.

T40T, N40E, 

X00M
_

G/TBT/N/MEX/482/Add.2 Mexiko 07. 03. 2022 Addendum

Vozidla pro 

přepravu 

velkoobjemových 

nákladů

Zveřejnění technického předpisu: Oficiální mexická NORMA NOM-

035-SCT-2-2022, Přívěsy, návěsy a konvertory - Bezpečnostní 

specifikace a zkušební metody 

The technical regulation is published: Official Mexican STANDARD 

NOM-035-SCT-2-2022, Trailers, semi-trailers and converters-Safety 

specifications and test methods

T40T _

G/TBT/N/MEX/490/Add.1 Mexiko 07. 03. 2022 Addendum

Timesharing u 

poskytovatelů 

služeb

Připomínky obdržené k návrhu oficiální mexické normy PROY-NOM-

029-SE-2021, Obchodní praktiky - Požadavky na informace pro 

poskytování služeb timeshare (ruší NOM-029-SCFI-2010) jsou 

zveřejněny. 

The comments received on the Mexican Official Standard Project 

PROY-NOM-029-SE-2021, Commercial practices-Information 

requirements for the provision of timeshare services (will cancel 

NOM-029-SCFI-2010) are published.

X00M _

G/TBT/N/USA/1696/Add.1 USA 07. 03. 2022 Addendum Jaderné elektrárny

Schválení případů kodexu Americké společnosti strojních inženýrů; 

Konečné pravidlo 

Approval of American Society of Mechanical Engineers' Code 

Cases; Final rule

B20, N20E, 

S50E, X00M
_

G/TBT/N/USA/1842 USA 07. 03. 2022 Notifikace

Komerční a 

průmyslové 

ventilátory a 

dmychadla

Navrhované pravidlo – Tato tvorba pravidel zahrnuje návrh 

zkušebního postupu, požadavky na podávání zpráv a požadavky na 

označování určitých ventilátorů a dmychadel.

Proposed rule - This rulemaking includes a proposal for a test 

procedure, reporting requirements, and labelling requirements for 

certain fans and blowers.

N20E, X40M, 

I00
11. 04. 2022

G/TBT/N/USA/691/Add.9 USA 07. 03. 2022 Addendum

Nabíječky baterií a 

externí zdroje 

napájení

Program úspory energie: Normy pro úsporu energie pro nabíječky 

baterií a externí zdroje napájení; Upozornění na webinář a dostupnost 

předběžného dokumentu technické podpory

Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for 

Battery Chargers and External Power Supplies; Notification of a 

webinar and availability of preliminary technical support document

N20E, S50E 02. 05. 2022

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177251?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177250?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177274?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177255?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177256?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177254?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/VNM/218 Vietnam 07. 03. 2022 Notifikace

Různé informační a 

komunikační 

výrobky a zboží

Tento návrh oběžníku specifikuje Seznam výrobků a zboží s 

nebezpečnými schopnostmi pod vedením Ministerstva informací a 

komunikací (zkráceně „Seznam výrobků a zboží skupiny 2“). 

This draft Circular specifies the List of products and goods with 

unsafe capability under management responsibility of Ministry of 

Information and Communications (the “List of Group 2 products 

and goods” for short). 

N20E, X00M, 

V00T, S00S
15. 04. 2022

G/TBT/N/ISR/1184/Add.1 Izrael 07. 03. 2022 Addendum Různé výrobky

Vyhláška o dovozu a vývozu (skupiny pro dovoz), 5721-2021; druhý 

a třetí krok ke vstupu v platnost vyhlášky o dovozu a vývozu (skupiny 

pro dovoz), jak bylo oznámeno v bodech 6 a 9 pod 

G/TBT/N/ISR/1184, jsou zrušeny.

Import and Export Decree (Import Groups), 5721-2021; The second 

and the third steps to the entry into force of the Import and Export 

Decree (Import Groups) as notified under items 6 and 9 of 

G/TBT/N/ISR/1184 are revoked.

X00M _

G/TBT/N/CHN/1661 Čína 08. 03. 2022 Notifikace
Automobilové 

výrobky

Seznam norem, které mají být zahrnuty do implementace čínské 

povinné certifikace pro automobilové výrobky.

List of standards planned to be included in the implementation of 

China Compulsory Certification for automotive products.

I30, I40, T40T 07. 05. 2022

G/TBT/N/USA/861/Add.8 USA 08. 03. 2022 Addendum
Osvětlení stropních 

ventilátorů

Program na úsporu energie: Normy na úsporu energie pro sady 

osvětlení stropních ventilátorů, webinář a dostupnost předběžného 

dokumentu technické podpory 

Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for 

Ceiling Fan Light Kits, Webinar and Availability of the Preliminary 

Technical Support Document

N20E, S50E, 

X00M
06. 05. 2022

G/TBT/N/USA/1369/Add.2 USA 08. 03. 2022 Addendum
Dřevěné stavební 

výrobky

Národní emisní normy pro nebezpečné látky znečišťující ovzduší: 

Přezkum technologie pro zdroje z oblastí ochrany dřeva; Technická 

oprava pro povrchovou úpravu dřevěných stavebních výrobků; 

Navrhované pravidlo

National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants: 

Technology Review for Wood Preserving Area Sources; Technical 

Correction for Surface Coating of Wood Building Products; 

Proposed rule

N10E, C00C, 

S30E, B10
21. 04. 2022

G/TBT/N/USA/1745/Add.1 USA 08. 03. 2022 Addendum

Bezpečnostní 

technologie u 

vozidel

Díly a příslušenství nezbytné pro bezpečný provoz; Autorizovaná 

oblast čelního skla pro instalaci bezpečnostní technologie vozidla; 

Konečné pravidlo

Parts and Accessories Necessary for Safe Operation; Authorized 

Windshield Area for the Installation of Vehicle Safety Technology; 

Final rule

T40T _

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177266?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177280?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177285?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177288?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177289?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177290?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/PHL/280/Add.1 Filipíny 08. 03. 2022 Addendum
Zdravotnické 

prostředky 

Návrh oběžníku FDA s názvem „Specifický seznam registrovatelných 

in vitro diagnostických zdravotnických prostředků (IVD) a 

revidované technické požadavky na registraci testovacích sad COVID-

19“.

Draft FDA Circular entitled "Specific List of Registrable In Vitro 

Diagnostic Medical Devices (IVDs) and Revised Technical 

Requirements for Registration of COVID-19 Test Kits".

S10S, X00M 11. 04. 2022

G/TBT/N/THA/632/Add.1 Thajsko 08. 03. 2022 Addendum
Radiokomunikační 

zařízení

NBTC TS 1026-2565, který nahrazuje revidovaný NBTC TS 1026-

2557, specifikuje minimální technické požadavky na základní stanici 

a opakovač v mezinárodních mobilních telekomunikačních službách 

(IMT) využívajících technologii „Evolved Universal Terrestrial 

Radio Access (E-UTRA)“.

NBTC TS 1026-2565, which supersedes revised NBTC TS 1026-

2557, specifies minimum technical requirements for Base Station 

and Repeater in International Mobile Telecommunications (IMT) 

Services Using Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-

UTRA) Technology.

N20E, V20T _

G/TBT/N/THA/636/Add.1 Thajsko 08. 03. 2022 Addendum
Radiokomunikační 

zařízení

NBTC TS 1014-2565, který nahrazuje revidovaný NBTC TS 1014-

2552, specifikuje minimální technické požadavky pro základní stanici 

a opakovač v mezinárodních mobilních telekomunikačních službách 

(IMT) využívajících technologii „IMT-2000 CDMA Direct Spread 

Technology“

NBTC TS 1014-2565, which supersedes revised NBTC TS 1014-

2552, specifies minimum technical requirements for Base Station 

and Repeater in International Mobile Telecommunications (IMT) 

Service Using IMT-2000 CDMA Direct Spread Technology

N20E, V20T _

G/TBT/N/PHL/279/Add.1 Filipíny 08. 03. 2022 Addendum
Zdravotnické 

prostředky 

Návrh správního nařízení s názvem „Pravidla a předpisy pro 

vydávání povolení pro diagnostický zdravotnický prostředek in vitro 

(IVD)“.

Draft Administrative Order entitled "Rules and Regulations 

Governing the Issuance of an Authorization for an In-Vitro 

Diagnostic Medical Device (IVD)".

S10S, X00M, 

N20E
26. 03. 2022

G/TBT/N/JPN/730 Japonsko 08. 03. 2022 Notifikace
Označení látek 

Shitei Yakubutsu 

Návrh na dodatečné označení 6 látek jako Shitei Yakubutsu a jejich 

správné použití podle zákona.

Proposal for the additional designation of 6 substances as Shitei 

Yakubutsu, and their proper uses under the Act.

C10P, S10S _

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177294?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177293?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177292?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/177295?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177299?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1843 USA 08. 03. 2022 Notifikace Klimatizace

Program úspory energie: Normy pro úsporu energie pro klimatizace 

počítačových místností 

Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for 

Computer Room Air Conditioners

N20E, S50E 06. 05. 2022

G/TBT/N/THA/657 Thajsko 09. 03. 2022 Notifikace

Ploché ocelové 

výrobky a 

polotovary

Tato norma se vztahuje na žárovou plochou ocel s 

hliníkem/potaženou zinkem o tloušťce ne větší než 4.0 mm a šířce 1 

500 mm. 

This standard covers hot-dip flat steel with aluminium/zinc-coating 

mass not greater than 4.0 mm in thickness and 1 500 mm in 

wideness.

X50M, B10 08. 05. 2022

G/TBT/N/USA/1792/Add.1 USA 09. 03. 2022 Addendum
Toxické chemické 

látky

Regulace perzistentních, bioakumulativních a toxických chemikálií 

podle oddílu 6(h) TSCA; fenol, isopropylovaný fosfát (3:1); Další 

prodloužení data shody; Konečné pravidlo 

Regulation of Persistent, Bioaccumulative, and Toxic Chemicals 

Under TSCA Section 6(h); Phenol, Isopropylated Phosphate (3:1); 

Further Compliance Date Extension; Final rule

C10C, S70E _

G/TBT/N/BRA/1309/Corr.1 Brazílie 10. 03. 2022 Corrigendum
Sojové boby a 

výrobky z nich

Informuje se o opravě o datu připomínek k oznámení 

G/TBT/N/BRA/1309, které by mělo být přečteno 18. května 2022.

Informs the correction on the date of comments on the notification 

G/TBT/N/BRA/1309, that should be read 18 May 2022.

C50A, C60A, 

C20A
18. 05. 2022

G/TBT/N/CAN/666 Kanada 10. 03. 2022 Notifikace
Rádiové 

komunikace

RSS-236, Vydání 2, Zařízení všeobecné rádiové služby pracující v 

pásmu 26.960 MHz až 27.410 MHz (občanské pásmo) stanoví 

požadavky na certifikaci rádiových přístrojů používaných pro 

všeobecnou rádiovou službu, známé také jako Občanské pásmo (CB), 

pracující ve frekvenčním pásmu 26.960-27.410 MHz.

RSS-236, Issue 2, General Radio Service Equipment Operating in 

the Band 26.960 MHz to 27.410 MHz (Citizens Band) sets out the 

requirements for the certification of radio apparatus that is used for 

the General Radio Service, also known as the Citizens Band (CB), 

operating in the 26.960-27.410 MHz frequency band.

V10T 17. 05. 2022

G/TBT/N/CAN/667 Kanada 10. 03. 2022 Notifikace Veterinární léky

Health Canada má v úmyslu změnit seznam A, který uvádí některé 

antimikrobiální aktivní farmaceutické složky, které jsou důležité v 

humánní medicíně. 

Health Canada intends to amend List A which names certain 

antimicrobial active pharmaceutical ingredients that are important 

in human medicine.

C10P, C50A, 

C90A, C30A
06. 06. 2022
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G/TBT/N/IDN/96/Add.1 Indonésie 10. 03. 2022 Addendum Kosmetika

Nařízením Úřadu pro potraviny a léčiva Indonésie č. 30 z roku 2020 

týkající se technického požadavku na označování kosmetiky bylo 

stanoveno, aby nahradilo nařízení předsedy NAFDC RI č. 44 rok 

2013 a nařízení předsedy NAFDC RI č. 19 rok 2015 o technických 

požadavcích na kosmetiku. 

Regulation of Food and Drug Authority of Indonesia No. 30 of 2020 

regarding Technical Requirement for Cosmetics Marking has been 

stipulated to replace the Regulation Chairman of NAFDC RI No.44 

Year 2013 and Regulation Chairman of NAFDC RI No.19 Year 2015 

on Technical Requirement of Cosmetics.

C20P, C10P _

G/TBT/N/USA/1429/Add.3/

Corr.1
USA 10. 03. 2022 Corrigendum

Víno, destiláty a 

sladové nápoje

"The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau" (TTB) nedávno 

zveřejnil konečné pravidlo, kterým se mění některé jeho předpisy 

upravující označování a reklamu destilovaných lihovin a sladových 

nápojů. Toto konečné pravidlo, které také reorganizovalo předpisy, se 

objevilo ve Federálním rejstříku ze dne 9. února 2022. Tento 

dokument opravuje několik menších nepodstatných chyb v tomto 

konečném pravidle. 

The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) recently 

published a final rule amending certain of its regulations governing 

the labeling and advertising of distilled spirits and malt beverages. 

That final rule, which also reorganized the regulations, appeared in 

the Federal Register of 9 February 2022. This document corrects 

several minor, non-substantive errors in that final rule.

C50A, C60A 11. 03. 2022

G/TBT/N/USA/1477/Add.2 USA 10. 03. 2022 Addendum
Emise stacionárních 

spalovacích turbín

Agentura pro ochranu životního prostředí USA (EPA) dokončuje 

úpravy národních emisních norem pro nebezpečné látky znečišťující 

ovzduší (NESHAP) pro stacionární spalovací turbíny. 

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) is finalizing 

amendments to the National Emission Standards for Hazardous Air 

Pollutants (NESHAP) for Stationary Combustion Turbines.  

S30E, S70E, 

S80E, N30E, 

I20 

09. 03. 2022

G/TBT/N/USA/1563/Add.1 USA 10. 03. 2022 Addendum
Repliky motorových 

vozidel

Toto poslední pravidlo zavádí program výjimek pro repliky 

motorových vozidel vyráběné nebo dovážené malosériovými výrobci, 

jak je uvedeno v oddíle 24405 "Fixing America's Surface 

Transportation Act" (FAST Act). 

This final rule implements an exemption program for replica motor 

vehicles manufactured or imported by low-volume manufacturers, as 

set forth in Section 24405 of the Fixing America's Surface 

Transportation Act (FAST Act). 

T40T, X00M 09. 03. 2022
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G/TBT/N/CHL/589 Chile 10. 03. 2022 Notifikace Himalájská sůl

NÁVRH VEŘEJNÉ KONZULTACE NA ZMĚNU NEJVYŠŠÍ 

VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ZDRAVÍ Č. 977/96, HLAVA XXIII 

O KOŘENÍ, KOŘENÍ A OMÁČKÁCH, ODSTAVEC II O JEDLÉ 

SOLI, ČL. 439

PUBLIC CONSULTATION OF THE PROPOSAL TO AMEND 

SUPREME DECREE N°977/96, OF THE MINISTRY OF HEALTH, 

FOOD SANITARY REGULATIONS, TITLE XXIII ON SPICES, 

CONDIMENTS AND SAUCES, PARAGRAPH II ON EDIBLE SALT, 

ARTICLE 439

C50A, C70A, 

C80A, C00C
09. 05. 2022

G/TBT/N/EU/878 EU 10. 03. 2022 Notifikace

Osobní automobily 

a dodávky 

(motorová vozidla 

kategorie M a N).

Návrh nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se mění 

přílohy I, II, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/858, pokud jde o technické požadavky na vozidla vyrobená v 

neomezených sériích, vozidla vyrobená v malých sériích, plně 

automatizovaná vozidla vyráběná v malých sériích a vozidlech pro 

zvláštní účely a pokud jde o aktualizaci softwaru 

Draft Commission Delegated Regulation (EU) amending Annexes I, 

II, IV and V to Regulation (EU) 2018/858 of the European 

Parliament and of the Council as regards the technical requirements 

for vehicles produced in unlimited series, vehicles produced in small 

series, fully automated vehicles produced in small series and special 

purpose vehicles, and as regards software update

T40T, N20E 09. 05. 2022

G/TBT/N/JPN/731 Japonsko 10. 03. 2022 Notifikace Saké

Nástin změny sdělení o zavedení norem označování pro výrobní 

proces a kvalitu Saké (sdělení Národního daňového úřadu č. 8, 22. 

listopadu 1989) 

Outline of the Amendment of the Notice on Establishing Labeling 

Standards for Manufacturing Process and Quality of Sake (National 

Tax Agency Notice No. 8, November 22,1989)

C50A, C60A 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/626 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace

Sanitární zařízení - 

Výběr, instalace a 

údržba

Tento návrh Výboru rwandské normy poskytuje doporučení pro 

výběr, instalaci a údržbu nejběžněji používaných sanitárních zařízení, 

které mají být poskytovány v nových a rekonstruovaných budovách. 

This Committee Draft Rwanda standard gives recommendations for 

the selection, installation and maintenance of the most commonly 

used sanitary appliances to be provided in new and refurbished 

buildings.  

B10, B20, 

X00M
09. 05. 2022

G/TBT/N/KOR/1062 Korea 10. 03. 2022 Notifikace Léčiva
Navrhované změny Korejského lékopisu 

Proposed amendments to The Korean Pharmacopoeia 
C10P 09. 05. 2022
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G/TBT/N/RWA/627 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Dlažební jednotky z 

pálené hlíny 

Tento návrh Výboru rwandské normy specifikuje požadavky, 

vzorkování a zkušební metody pro dlažební prvky z pálené hlíny 

This Committee Draft Rwanda Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for burnt clay paving units

B10, T40T 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/628 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Textil - Spodní 

prádlo

Tento pracovní návrh specifikuje požadavky, vzorkování a zkušební 

metody pro dívčí a dámské kalhotky 

This Working Draft specifies requirements, sampling and test 

methods for girls’ and women’s panties

X30M 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/629 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace

Nádoby z 

polyethylentereftalát

u (PET) pro 

spotřebitele 

Tento pracovní návrh specifikuje požadavky, vzorkování a zkušební 

metody pro spotřebitelské recykláty polyethylentereftalátu (PET) 

(vločky a pelety) pro použití v PET preformách a PET nádobách 

určených pro balení potravin s výjimkou alkoholických nápojů. 

This Working Draft specifies requirements, sampling and test 

methods for post-consumer polyethylene terephthalate (PET) 

recyclates (flakes and pellets) for use in PET preforms and PET 

containers intended for food packaging excluding alcoholic 

beverages. 

S10E, C50A, 

S50E
09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/630 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace Textilie - Oděvy 

Tento pracovní návrh specifikuje obecné požadavky, vzorkování a 

zkušební metody pro oděvy, ať už jsou vyrobeny z textilu, tkaniny 

potažené plastem, kožešiny nebo jakékoli kombinace těchto 

materiálů. 

This Working Draft specifies general requirements, sampling and 

test methods for garments, whether made of textile, plastic-coated 

fabric, fur or any combination of these materials.  

X30M, S50E 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/631 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace Textil - Oděvy 

Tento pracovní návrh specifikuje požadavky, vzorkování a zkušební 

metody pro košile vyrobené z tkaných látek vyrobených z bavlny, 

umělých vláken s/filamenty a jejich směsí. 

This Working Draft specifies requirements, sampling and test 

methods for shirts made from woven fabrics made of cotton, man-

made fibre s/filaments and their blends.

X30M 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/632 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace Textilie - Oděvy

Tento pracovní návrh specifikuje požadavky, vzorkování a zkušební 

metody pro kalhoty a šortky. 

This Working Draft specifies requirements, sampling and test 

methods for trousers and shorts.

X30M 09. 05. 2022
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G/TBT/N/RWA/633 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace

Froté ručníky a 

výrobky z froté 

vazby

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro tkané bavlněné froté ručníkové tkaniny a 

výrobky z froté vazby určené pro domácí a institucionální použití. 

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for woven cotton terry toweling fabrics and terry 

weave articles intended for domestic and institutional use.

X30M 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/634 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace Deky - Přikrývky

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, vzorkování a 

zkušební metody pro tkané přikrývky určené pro použití v institucích 

a domácnostech. Tento návrh rwandské normy se nevztahuje na 

elektrické přikrývky. 

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for woven blankets intended for institutional and 

household use. This Draft Rwanda Standard does not apply to 

electric blankets.

X30M 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/635 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Prefabrikované 

betonové výrobky 

Tento návrh Rwandské normy poskytuje společné požadavky, 

vzorkování a zkušební metody pro nevyztužené, vyztužené a 

předpjaté betonové výrobky vyrobené z kompaktního lehkého, 

běžného a těžkého betonu podle RS ISO 22965 bez znatelného 

množství zachyceného vzduchu jiného než strhávaného vzduchu. 

This Draft Rwanda Standard provides the common requirements, 

sampling and test methods for unreinforced, reinforced and 

prestressed precast concrete products made of compact light, 

normal and heavyweight concrete according to RS ISO 22965 with 

no appreciable amount of entrapped air other than entrained air.

B10 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/636 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro UHT mléko získané z kravského 

mléka. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for UHT milk obtained from cow milk.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/637 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro sušené mléko a sušenou smetanu 

určené k přímé lidské spotřebě nebo k dalšímu zpracování. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for milk powders and cream powder intended for 

direct human consumption or for further processing.

C50A 09. 05. 2022
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G/TBT/N/RWA/638 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro syrové kravské mléko. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for raw cow milk.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/639 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace

Služby 

kosmetických 

salonů 

Tato Rwandská norma specifikuje požadavky na poskytování 

bezpečných a profesionálních kosmetických služeb kosmetickými 

salony. 

This Rwanda Standard specifies requirements for provision of safe 

and professional beauty treatment services by beauty salons.  

C20P, S20S 09. 05. 2022

G/TBT/N/SAU/1230 Saúdská Arábie 10. 03. 2022 Notifikace
Potravinářské 

výrobky

Bezlepkové potraviny 

Gluten-free foods  
C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/213 Burundi 10. 03. 2022 Notifikace
Cukr a výrobky z 

cukru

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, 

vzorkování a zkušební metody pro obohacený světle hnědý cukr a 

obohacený hnědý cukr a obohacený plantážní (mlýnský) bílý cukr a 

obohacený rafinovaný bílý cukr určený k lidské spotřebě. Tato norma 

se nevztahuje na cukr určený k průmyslovému použití. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods of for fortified light brown sugar and 

fortified brown sugar and fortified plantation (mill) white sugar and 

fortified refined white sugar intended for human consumption. This 

standard does not apply to sugar intended for industrial use.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1222 Keňa 10. 03. 2022 Notifikace
Cukr a výrobky z 

cukru

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, 

vzorkování a zkušební metody pro obohacený světle hnědý cukr a 

obohacený hnědý cukr a obohacený plantážní (mlýnský) bílý cukr a 

obohacený rafinovaný bílý cukr určený k lidské spotřebě. Tato norma 

se nevztahuje na cukr určený k průmyslovému použití. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods of for fortified light brown sugar and 

fortified brown sugar and fortified plantation (mill) white sugar and 

fortified refined white sugar intended for human consumption. This 

standard does not apply to sugar intended for industrial use.

C50A 09. 05. 2022
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http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177331?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177333?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177334?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/RWA/625 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Cukr a výrobky z 

cukru

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, 

vzorkování a zkušební metody pro obohacený světle hnědý cukr a 

obohacený hnědý cukr a obohacený plantážní (mlýnský) bílý cukr a 

obohacený rafinovaný bílý cukr určený k lidské spotřebě. Tato norma 

se nevztahuje na cukr určený k průmyslovému použití. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods of for fortified light brown sugar and 

fortified brown sugar and fortified plantation (mill) white sugar and 

fortified refined white sugar intended for human consumption. This 

standard does not apply to sugar intended for industrial use.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1546 Uganda 10. 03. 2022 Notifikace
Cukr a výrobky z 

cukru

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, 

vzorkování a zkušební metody pro obohacený světle hnědý cukr a 

obohacený hnědý cukr a obohacený plantážní (mlýnský) bílý cukr a 

obohacený rafinovaný bílý cukr určený k lidské spotřebě. Tato norma 

se nevztahuje na cukr určený k průmyslovému použití. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods of for fortified light brown sugar and 

fortified brown sugar and fortified plantation (mill) white sugar and 

fortified refined white sugar intended for human consumption. This 

standard does not apply to sugar intended for industrial use.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/TZA/714 Tanzanie 10. 03. 2022 Notifikace
Cukr a výrobky z 

cukru

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, 

vzorkování a zkušební metody pro obohacený světle hnědý cukr a 

obohacený hnědý cukr a obohacený plantážní (mlýnský) bílý cukr a 

obohacený rafinovaný bílý cukr určený k lidské spotřebě. Tato norma 

se nevztahuje na cukr určený k průmyslovému použití. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods of for fortified light brown sugar and 

fortified brown sugar and fortified plantation (mill) white sugar and 

fortified refined white sugar intended for human consumption. This 

standard does not apply to sugar intended for industrial use.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/214 Burundi 10. 03. 2022 Notifikace
Potravinářské 

výrobky obecně

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro vitamínové a minerální doplňky určené 

k použití při doplňování denní stravy/diety s vitamíny a/nebo 

minerály pro lidskou spotřebu. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for vitamin and mineral supplements 

intended for use in supplementing the daily food/ diet with vitamins 

and/or minerals for human consumption 

C50A, C80A 09. 05. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177335?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177336?FromAllNotifications=True
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G/TBT/N/KEN/1223 Keňa 10. 03. 2022 Notifikace
Potravinářské 

výrobky obecně

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro vitamínové a minerální doplňky určené 

k použití při doplňování denní stravy/diety s vitamíny a/nebo 

minerály pro lidskou spotřebu. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for vitamin and mineral supplements 

intended for use in supplementing the daily food/ diet with vitamins 

and/or minerals for human consumption 

C50A, C80A 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/640 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Potravinářské 

výrobky obecně

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro vitamínové a minerální doplňky určené 

k použití při doplňování denní stravy/diety s vitamíny a/nebo 

minerály pro lidskou spotřebu. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for vitamin and mineral supplements 

intended for use in supplementing the daily food/ diet with vitamins 

and/or minerals for human consumption 

C50A, C80A 09. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1547 Uganda 10. 03. 2022 Notifikace
Potravinářské 

výrobky obecně

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro vitamínové a minerální doplňky určené 

k použití při doplňování denní stravy/diety s vitamíny a/nebo 

minerály pro lidskou spotřebu. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for vitamin and mineral supplements 

intended for use in supplementing the daily food/ diet with vitamins 

and/or minerals for human consumption 

C50A, C80A 09. 05. 2022

G/TBT/N/TZA/715 Tanzanie 10. 03. 2022 Notifikace
Potravinářské 

výrobky obecně

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro vitamínové a minerální doplňky určené 

k použití při doplňování denní stravy/diety s vitamíny a/nebo 

minerály pro lidskou spotřebu. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for vitamin and mineral supplements 

intended for use in supplementing the daily food/ diet with vitamins 

and/or minerals for human consumption 

C50A, C80A 09. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/215 Burundi 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro lipidové doplňky stravy používané pro 

doplnění normální diety esenciálními mastnými kyselinami. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for lipid food supplements used for 

complementing the normal diet with essential fatty acids.

C50A, C80A 09. 05. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177355?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177356?FromAllNotifications=True
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G/TBT/N/KEN/1224 Keňa 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro lipidové doplňky stravy používané pro 

doplnění normální diety esenciálními mastnými kyselinami. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for lipid food supplements used for 

complementing the normal diet with essential fatty acids.

C50A, C80A 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/641 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro lipidové doplňky stravy používané pro 

doplnění normální diety esenciálními mastnými kyselinami. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for lipid food supplements used for 

complementing the normal diet with essential fatty acids.

C50A, C80A 09. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1548 Uganda 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro lipidové doplňky stravy používané pro 

doplnění normální diety esenciálními mastnými kyselinami. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for lipid food supplements used for 

complementing the normal diet with essential fatty acids.

C50A, C80A 09. 05. 2022

G/TBT/N/TZA/716 Tanzanie 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro lipidové doplňky stravy používané pro 

doplnění normální diety esenciálními mastnými kyselinami. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for lipid food supplements used for 

complementing the normal diet with essential fatty acids.

C50A, C80A 09. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/216 Burundi 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny 

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky na nutriční 

označování balených potravin. 

This Draft East African Standard specifies requirements for the 

nutrition labelling of pre-packaged foods. 

C50A, C60A 09. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1225 Keňa 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny 

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky na nutriční 

označování balených potravin. 

This Draft East African Standard specifies requirements for the 

nutrition labelling of pre-packaged foods. 

C50A, C60A 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/642 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny 

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky na nutriční 

označování balených potravin. 

This Draft East African Standard specifies requirements for the 

nutrition labelling of pre-packaged foods. 

C50A, C60A 09. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1549 Uganda 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny 

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky na nutriční 

označování balených potravin. 

This Draft East African Standard specifies requirements for the 

nutrition labelling of pre-packaged foods. 

C50A, C60A 09. 05. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177360?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177361?FromAllNotifications=True
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G/TBT/N/TZA/717 Tanzanie 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny 

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky na nutriční 

označování balených potravin. 

This Draft East African Standard specifies requirements for the 

nutrition labelling of pre-packaged foods. 

C50A, C60A 09. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/217 Burundi 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje obecné požadavky na 

tvrzení uváděná na potravinách bez ohledu na to, zda se na potravinu 

vztahuje individuální východoafrická norma či nikoli. 

This Draft East African Standard specifies general requirements for 

claims made on a food irrespective of whether or not the food is 

covered by an individual East African Standard.

C50A, C60A 09. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1226 Keňa 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje obecné požadavky na 

tvrzení uváděná na potravinách bez ohledu na to, zda se na potravinu 

vztahuje individuální východoafrická norma či nikoli. 

This Draft East African Standard specifies general requirements for 

claims made on a food irrespective of whether or not the food is 

covered by an individual East African Standard.

C50A, C60A 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/643 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje obecné požadavky na 

tvrzení uváděná na potravinách bez ohledu na to, zda se na potravinu 

vztahuje individuální východoafrická norma či nikoli. 

This Draft East African Standard specifies general requirements for 

claims made on a food irrespective of whether or not the food is 

covered by an individual East African Standard.

C50A, C60A 09. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1550 Uganda 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje obecné požadavky na 

tvrzení uváděná na potravinách bez ohledu na to, zda se na potravinu 

vztahuje individuální východoafrická norma či nikoli. 

This Draft East African Standard specifies general requirements for 

claims made on a food irrespective of whether or not the food is 

covered by an individual East African Standard.

C50A, C60A 09. 05. 2022

G/TBT/N/TZA/718 Tanzanie 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje obecné požadavky na 

tvrzení uváděná na potravinách bez ohledu na to, zda se na potravinu 

vztahuje individuální východoafrická norma či nikoli. 

This Draft East African Standard specifies general requirements for 

claims made on a food irrespective of whether or not the food is 

covered by an individual East African Standard.

C50A, C60A 09. 05. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177368?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177369?FromAllNotifications=True
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G/TBT/N/BDI/218 Burundi 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tato východoafrická norma specifikuje požadavky na používání 

výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v 

reklamě. 

This East African Standard specifies requirements for the use of 

nutrition and health claims in food labelling and in advertising.

C50A, C60A, 

X40M
09. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1227 Keňa 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tato východoafrická norma specifikuje požadavky na používání 

výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v 

reklamě. 

This East African Standard specifies requirements for the use of 

nutrition and health claims in food labelling and in advertising.

C50A, C60A, 

X40M
09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/644 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tato východoafrická norma specifikuje požadavky na používání 

výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v 

reklamě. 

This East African Standard specifies requirements for the use of 

nutrition and health claims in food labelling and in advertising.

C50A, C60A, 

X40M
09. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1551 Uganda 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tato východoafrická norma specifikuje požadavky na používání 

výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v 

reklamě. 

This East African Standard specifies requirements for the use of 

nutrition and health claims in food labelling and in advertising.

C50A, C60A, 

X40M
09. 05. 2022

G/TBT/N/TZA/719 Tanzanie 10. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tato východoafrická norma specifikuje požadavky na používání 

výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v 

reklamě. 

This East African Standard specifies requirements for the use of 

nutrition and health claims in food labelling and in advertising.

C50A, C60A, 

X40M
09. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/219 Burundi 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro pasterizované mléko získané ze 

syrového kravského mléka. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for pasteurized milk obtained from raw cow milk.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1228 Keňa 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro pasterizované mléko získané ze 

syrového kravského mléka. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for pasteurized milk obtained from raw cow milk.

C50A 09. 05. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177374?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177375?FromAllNotifications=True
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G/TBT/N/RWA/645 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro pasterizované mléko získané ze 

syrového kravského mléka. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for pasteurized milk obtained from raw cow milk.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1552 Uganda 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro pasterizované mléko získané ze 

syrového kravského mléka. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for pasteurized milk obtained from raw cow milk.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/TZA/720 Tanzanie 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro pasterizované mléko získané ze 

syrového kravského mléka. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for pasteurized milk obtained from raw cow milk.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/220 Burundi 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro mléčnou zmrzlinu určenou k lidské 

spotřebě. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for dairy ice cream intended for human 

consumption.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1229 Keňa 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro mléčnou zmrzlinu určenou k lidské 

spotřebě. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for dairy ice cream intended for human 

consumption.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/646 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro mléčnou zmrzlinu určenou k lidské 

spotřebě. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for dairy ice cream intended for human 

consumption.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1553 Uganda 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro mléčnou zmrzlinu určenou k lidské 

spotřebě. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for dairy ice cream intended for human 

consumption.

C50A 09. 05. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177381?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177382?FromAllNotifications=True
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G/TBT/N/TZA/721 Tanzanie 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro mléčnou zmrzlinu určenou k lidské 

spotřebě. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for dairy ice cream intended for human 

consumption.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/221 Burundi 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro ghí určené k lidské spotřebě 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for ghee intended for human consumption

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1230 Keňa 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro ghí určené k lidské spotřebě 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for ghee intended for human consumption

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/647 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro ghí určené k lidské spotřebě 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for ghee intended for human consumption

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1554 Uganda 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro ghí určené k lidské spotřebě 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for ghee intended for human consumption

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/TZA/722 Tanzanie 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro ghí určené k lidské spotřebě 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for ghee intended for human consumption

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/222 Burundi 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro UHT mléko získané z kravského 

mléka. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for UHT milk obtained from cow milk.

C50A 09. 05. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177389?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177390?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177391?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177392?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177394?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/KEN/1231 Keňa 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro UHT mléko získané z kravského 

mléka. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for UHT milk obtained from cow milk.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/648 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro UHT mléko získané z kravského 

mléka. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for UHT milk obtained from cow milk.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1555 Uganda 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro UHT mléko získané z kravského 

mléka. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for UHT milk obtained from cow milk.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/TZA/723 Tanzanie 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro UHT mléko získané z kravského 

mléka. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for UHT milk obtained from cow milk.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/223 Burundi 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro sušené mléko a sušenou smetanu 

určené k přímé lidské spotřebě nebo k dalšímu zpracování. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for milk powders and cream powder intended for 

direct human consumption or for further processing.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1232 Keňa 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro sušené mléko a sušenou smetanu 

určené k přímé lidské spotřebě nebo k dalšímu zpracování. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for milk powders and cream powder intended for 

direct human consumption or for further processing.

C50A 09. 05. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177395?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177398?FromAllNotifications=True
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http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177400?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/RWA/649 Rwanda 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro sušené mléko a sušenou smetanu 

určené k přímé lidské spotřebě nebo k dalšímu zpracování. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for milk powders and cream powder intended for 

direct human consumption or for further processing.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1556 Uganda 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro sušené mléko a sušenou smetanu 

určené k přímé lidské spotřebě nebo k dalšímu zpracování. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for milk powders and cream powder intended for 

direct human consumption or for further processing.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/TZA/724 Tanzanie 10. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro sušené mléko a sušenou smetanu 

určené k přímé lidské spotřebě nebo k dalšímu zpracování. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for milk powders and cream powder intended for 

direct human consumption or for further processing.

C50A 09. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/224 Burundi 11. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro syrové kravské mléko. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for raw cow milk.

C50A 10. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1233 Keňa 11. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro syrové kravské mléko. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for raw cow milk.

C50A 10. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/650 Rwanda 11. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro syrové kravské mléko. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for raw cow milk.

C50A 10. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1557 Uganda 11. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro syrové kravské mléko. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for raw cow milk.

C50A 10. 05. 2022

G/TBT/N/TZA/725 Tanzanie 11. 03. 2022 Notifikace
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro syrové kravské mléko. 

This Draft East African Standard specifies requirements, sampling 

and test methods for raw cow milk.

C50A 10. 05. 2022
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G/TBT/N/BDI/225 Burundi 11. 03. 2022 Notifikace
Cukr a výrobky z 

cukru

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, 

vzorkování a zkušební metody pro obohacený světle hnědý cukr a 

obohacený hnědý cukr a obohacený plantážní (mlýnský) bílý cukr a 

obohacený rafinovaný bílý cukr určený k lidské spotřebě. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods of for fortified light brown sugar and 

fortified brown sugar and fortified plantation (mill) white sugar and 

fortified refined white sugar intended for human consumption.

C50A 10. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1234 Keňa 11. 03. 2022 Notifikace
Cukr a výrobky z 

cukru

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro obohacený světle hnědý cukr a 

obohacený hnědý cukr a obohacený plantážní (mlýnský) bílý cukr a 

obohacený rafinovaný bílý cukr určený k lidské spotřebě. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods of for fortified light brown sugar and 

fortified brown sugar and fortified plantation (mill) white sugar and 

fortified refined white sugar intended for human consumption.

C50A 10. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/651 Rwanda 11. 03. 2022 Notifikace
Cukr a výrobky z 

cukru

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro obohacený světle hnědý cukr a 

obohacený hnědý cukr a obohacený plantážní (mlýnský) bílý cukr a 

obohacený rafinovaný bílý cukr určený k lidské spotřebě. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods of for fortified light brown sugar and 

fortified brown sugar and fortified plantation (mill) white sugar and 

fortified refined white sugar intended for human consumption.

C50A 10. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1558 Uganda 11. 03. 2022 Notifikace
Cukr a výrobky z 

cukru

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro obohacený světle hnědý cukr a 

obohacený hnědý cukr a obohacený plantážní (mlýnský) bílý cukr a 

obohacený rafinovaný bílý cukr určený k lidské spotřebě. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods of for fortified light brown sugar and 

fortified brown sugar and fortified plantation (mill) white sugar and 

fortified refined white sugar intended for human consumption.

C50A 10. 05. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177409?FromAllNotifications=True
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G/TBT/N/TZA/726 Tanzanie 11. 03. 2022 Notifikace
Cukr a výrobky z 

cukru

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro obohacený světle hnědý cukr a 

obohacený hnědý cukr a obohacený plantážní (mlýnský) bílý cukr a 

obohacený rafinovaný bílý cukr určený k lidské spotřebě. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods of for fortified light brown sugar and 

fortified brown sugar and fortified plantation (mill) white sugar and 

fortified refined white sugar intended for human consumption.

C50A 10. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/226 Burundi 11. 03. 2022 Notifikace
Potravinářské 

výrobky obecně

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro vitamínové a minerální doplňky určené 

k použití při doplňování denní stravy/diety s vitamíny a/nebo 

minerály pro lidskou spotřebu. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for vitamin and mineral supplements 

intended for use in supplementing the daily food/ diet with vitamins 

and/or minerals for human consumption.

C50A, C80A 10. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1235 Keňa 11. 03. 2022 Notifikace
Potravinářské 

výrobky obecně

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro vitamínové a minerální doplňky určené 

k použití při doplňování denní stravy/diety s vitamíny a/nebo 

minerály pro lidskou spotřebu. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for vitamin and mineral supplements 

intended for use in supplementing the daily food/ diet with vitamins 

and/or minerals for human consumption.

C50A, C80A 10. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/652 Rwanda 11. 03. 2022 Notifikace
Potravinářské 

výrobky obecně

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro vitamínové a minerální doplňky určené 

k použití při doplňování denní stravy/diety s vitamíny a/nebo 

minerály pro lidskou spotřebu. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for vitamin and mineral supplements 

intended for use in supplementing the daily food/ diet with vitamins 

and/or minerals for human consumption

C50A, C80A 10. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1559 Uganda 11. 03. 2022 Notifikace
Potravinářské 

výrobky obecně

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro vitamínové a minerální doplňky určené 

k použití při doplňování denní stravy/diety s vitamíny a/nebo 

minerály pro lidskou spotřebu. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for vitamin and mineral supplements 

intended for use in supplementing the daily food/ diet with vitamins 

and/or minerals for human consumption.

C50A, C80A 10. 05. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177413?FromAllNotifications=True
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G/TBT/N/TZA/727 Tanzanie 11. 03. 2022 Notifikace
Potravinářské 

výrobky obecně

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro vitamínové a minerální doplňky určené 

k použití při doplňování denní stravy/diety s vitamíny a/nebo 

minerály pro lidskou spotřebu. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for vitamin and mineral supplements 

intended for use in supplementing the daily food/ diet with vitamins 

and/or minerals for human consumption.

C50A, C80A 10. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/227 Burundi 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro lipidové doplňky stravy používané pro 

doplnění normální diety esenciálními mastnými kyselinami. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for lipid food supplements used for 

complementing the normal diet with essential fatty acids.

C50A, C80A 10. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1236 Keňa 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro lipidové doplňky stravy používané pro 

doplnění normální diety esenciálními mastnými kyselinami. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for lipid food supplements used for 

complementing the normal diet with essential fatty acids.

C50A, C80A 10. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/653 Rwanda 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro lipidové doplňky stravy používané pro 

doplnění normální diety esenciálními mastnými kyselinami. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for lipid food supplements used for 

complementing the normal diet with essential fatty acids.

C50A, C80A 10. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1560 Uganda 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro lipidové doplňky stravy používané pro 

doplnění normální diety esenciálními mastnými kyselinami. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for lipid food supplements used for 

complementing the normal diet with essential fatty acids.

C50A, C80A 10. 05. 2022

G/TBT/N/TZA/728 Tanzanie 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, odběr 

vzorků a zkušební metody pro lipidové doplňky stravy používané pro 

doplnění normální diety esenciálními mastnými kyselinami. 

This Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for lipid food supplements used for 

complementing the normal diet with essential fatty acids.

C50A, C80A 10. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/228 Burundi 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky na nutriční 

označování balených potravin. 

This Draft East African Standard specifies requirements for the 

nutrition labelling of pre-packaged foods.  

C50A, C60A 10. 05. 2022
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G/TBT/N/KEN/1237 Keňa 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky na nutriční 

označování balených potravin. 

This Draft East African Standard specifies requirements for the 

nutrition labelling of pre-packaged foods.  

C50A, C60A 10. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/654 Rwanda 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky na nutriční 

označování balených potravin. 

This Draft East African Standard specifies requirements for the 

nutrition labelling of pre-packaged foods.  

C50A, C60A 10. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1561 Uganda 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky na nutriční 

označování balených potravin. 

This Draft East African Standard specifies requirements for the 

nutrition labelling of pre-packaged foods.  

C50A, C60A 10. 05. 2022

G/TBT/N/TZA/729 Tanzanie 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje požadavky na nutriční 

označování balených potravin. 

This Draft East African Standard specifies requirements for the 

nutrition labelling of pre-packaged foods.  

C50A, C60A 10. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/229 Burundi 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje obecné požadavky na 

tvrzení uváděná na potravinách bez ohledu na to, zda se na potravinu 

vztahuje individuální východoafrická norma či nikoli. 

This Draft East African Standard specifies general requirements for 

claims made on a food irrespective of whether or not the food is 

covered by an individual East African Standard.

C50A, C60A 10. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1238 Keňa 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje obecné požadavky na 

tvrzení uváděná na potravinách bez ohledu na to, zda se na potravinu 

vztahuje individuální východoafrická norma či nikoli. 

This Draft East African Standard specifies general requirements for 

claims made on a food irrespective of whether or not the food is 

covered by an individual East African Standard.

C50A, C60A 10. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/655 Rwanda 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje obecné požadavky na 

tvrzení uváděná na potravinách bez ohledu na to, zda se na potravinu 

vztahuje individuální východoafrická norma či nikoli. 

This Draft East African Standard specifies general requirements for 

claims made on a food irrespective of whether or not the food is 

covered by an individual East African Standard.

C50A, C60A 10. 05. 2022
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G/TBT/N/UGA/1562 Uganda 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje obecné požadavky na 

tvrzení uváděná na potravinách bez ohledu na to, zda se na potravinu 

vztahuje individuální východoafrická norma či nikoli. 

This Draft East African Standard specifies general requirements for 

claims made on a food irrespective of whether or not the food is 

covered by an individual East African Standard.

C50A, C60A 10. 05. 2022

G/TBT/N/TZA/730 Tanzanie 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tento návrh východoafrické normy specifikuje obecné požadavky na 

tvrzení uváděná na potravinách bez ohledu na to, zda se na potravinu 

vztahuje individuální východoafrická norma či nikoli. 

This Draft East African Standard specifies general requirements for 

claims made on a food irrespective of whether or not the food is 

covered by an individual East African Standard.

C50A, C60A 10. 05. 2022

G/TBT/N/BDI/230 Burundi 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tato východoafrická norma specifikuje požadavky na používání 

výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v 

reklamě. 

This East African Standard specifies requirements for the use of 

nutrition and health claims in food labelling and in advertising.

C50A, C60A, 

X40M
10. 05. 2022

G/TBT/N/KEN/1239 Keňa 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tato východoafrická norma specifikuje požadavky na používání 

výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v 

reklamě. 

This East African Standard specifies requirements for the use of 

nutrition and health claims in food labelling and in advertising.

C50A, C60A, 

X40M
10. 05. 2022

G/TBT/N/RWA/656 Rwanda 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tato východoafrická norma specifikuje požadavky na používání 

výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v 

reklamě. 

This East African Standard specifies requirements for the use of 

nutrition and health claims in food labelling and in advertising.

C50A, C60A, 

X40M
10. 05. 2022

G/TBT/N/UGA/1563 Uganda 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tato východoafrická norma specifikuje požadavky na používání 

výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v 

reklamě. 

This East African Standard specifies requirements for the use of 

nutrition and health claims in food labelling and in advertising.

C50A, C60A, 

X40M
10. 05. 2022
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G/TBT/N/TZA/731 Tanzanie 11. 03. 2022 Notifikace
Balené a hotové 

potraviny

Tato východoafrická norma specifikuje požadavky na používání 

výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v 

reklamě. 

This East African Standard specifies requirements for the use of 

nutrition and health claims in food labelling and in advertising.

C50A, C60A, 

X40M
10. 05. 2022

G/TBT/N/BRA/1209/Add.1 Brazílie 11. 03. 2022 Addendum Mléčný tuk

Nařízení MAPA/SDA č. 347, kterým byla zahájena veřejná 

konzultace k návrhu technického předpisu opůvodu a kvalitě pro 

mléčného tuku pro průmyslové použití, notifikovaný pod 

G/TBT/N/BRA/1209, bylo přijato jako nařízení MAPA/SDA č. 537, 

24. února 2022. 

MAPA/SDA Ordinance No. 347 which opened public consultation on 

a proposal of Technical Regulation of Identity and Quality for milk 

fat for industrial use, notified as G/TBT/N/BRA/1209 was adopted as 

MAPA/SDA Ordinance No. 537, 24 February 2022 .

C00A _

G/TBT/N/EU/879 EU 11. 03. 2022 Notifikace
Jedlé oleje a tuky, 

olejnatá semena

Tento návrh aktu obsahuje ustanovení ze stávajících právních 

předpisů EU o normách pro olivový olej (nařízení (EHS) č. 2568/91 a 

prováděcí nařízení (EU) č. 29/2012), která se týkají kontrol shody 

prováděných kontrolními orgány členských států EU, spolupráce o 

těchto kontrolách, povinnostech kontrolních orgánů a hospodářských 

subjektů, jakož i metodách analýzy pro stanovení vlastností olivového 

oleje. 

This draft act includes provisions from the current EU legislation on 

olive oil standards (Regulation (EEC) No 2568/91 and Implementing 

Regulation (EU) No 29/2012) which relate to conformity checks 

carried out by EU Member States’ control authorities, collaboration 

on those checks, obligations of control authorities and operators as 

well as methods of analysis for determining the characteristics of 

olive oil.

C50A 10. 05. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/177438?FromAllNotifications=True
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G/TBT/N/EU/880 EU 11. 03. 2022 Notifikace
Jedlé oleje a tuky, 

olejnatá semena 

Tento oznámený návrh aktu zahrnuje ustanovení ze současných 

právních předpisů EU o normách pro olivový olej (nařízení (EHS) č. 

2568/91 a prováděcí nařízení (EU) č. 29/2012), která se týkají 

vlastností různých kategorií olivových olejů; míchání, 

pojmenovávání, označování, balení a skladování olivových olejů 

prodávaných na maloobchodní úrovni; jakož i zvláštní ustanovení 

týkající se místa původu a nepovinných vyhrazených údajů, aby se 

zdůraznily specifické vlastnosti některých olivových olejů. 

This notified draft act includes provisions from the current EU 

legislation on olive oil standards (Regulation (EEC) No 2568/91 and 

Implementing Regulation (EU) No 29/2012), which relate to 

characteristics of different olive oils categories; blending, naming, 

labelling, packaging and storing of olive oils sold at retail level; as 

well as special provisions related to the place of origin and optional 

reserved terms, to underline specific characteristics of some olive 

oils.

C50A, C60A, 

S10E
10. 05. 2022

G/TBT/N/EU/881 EU 11. 03. 2022 Notifikace Biocidní přípravky

Tento návrh prováděcího rozhodnutí Komise stanoví, že výrobek 

obsahující „paprikové oleoresinové výlisky lisované“ a určený k 

použití jako repelent proti kočkám a psům je třeba považovat za 

biocidní přípravek ve smyslu čl. 3 odst. 1 bod (a), nařízení (EU) č. 

528/2012 a spadá pod typ přípravku 19, jak je definován v příloze V 

uvedeného nařízení. 

This draft Commission Implementing Decision determines that a 

product containing ‘capsicum oleoresin expeller pressed’ and 

intended to be used as a repellent against cats and dogs is to be 

considered a biocidal product within the meaning of Article 3(1), 

point (a), of Regulation (EU) No 528/2012 and shall fall within 

product-type 19 as defined in Annex V to that Regulation.

C50C, C40A 10. 05. 2022

G/TBT/N/GEO/115 Georgie 11. 03. 2022 Notifikace Technické aspekty

Tento dokument je národní přílohou GES EN 1990:2002, 

vypracovaný podle položek specifikovaných v předmluvě EN 

1990:2002. 

This document is the national annex to GES EN 1990:2002, 

developed according to items specified in the Foreword of EN 

1990:2002.

B00 10. 05. 2022

G/TBT/N/USA/934/Rev.1 USA 11. 03. 2022 Revize
Sady osvětlení 

stropních ventilátorů

Oznámení o návrhu tvorby pravidla a oznámení o veřejné schůzi - 

Ministerstvo energetiky USA ("DOE") navrhuje upravit zkušební 

postup pro sady osvětlení stropních ventilátorů ("CFLK"). 

Notice of proposed rulemaking and announcement of public meeting - 

The U.S. Department of Energy ("DOE") proposes to amend the test 

procedure for ceiling fan light kits ("CFLKs").  

X00M, B00, 

N20E
09. 03. 2022
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