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 G/TBT/N/KEN/1367 Keňa 09. 01. 2023 Notifikace
Nealkoholické 

nápoje, želé

Tato keňská norma specifikuje požadavky, odběr vzorků a zkušební 

metody práškového želé, tekutého želé a krystalů želé, které se 

rozpouštějí v pitné vodě k vytvoření roztoku, který se nechá ztuhnout 

na chladném místě.

This Kenya Standard specifies the requirements, sampling, and 

methods of test for jelly powder, liquid jelly and jelly crystals to be 

dissolved in potable water to form a solution which is left to set in a 

cool place.

C50A, C80A 10. 03. 2023

 G/TBT/N/PAN/124 Panama 09. 01. 2023 Notifikace
Plastové výrobky na 

jedno použití

Obecným cílem této prováděcí vyhlášky je stanovit kritéria, která 

zaručí postupné omezování a nahrazování jednorázových plastů 

udržitelnými alternativami s menším negativním dopadem na životní 

prostředí a lidské zdraví v souladu s termíny a pokyny stanovenými v 

zákoně.

The general objective of this Executive Decree is to establish the 

criteria to guarantee the progressive reduction and replacement of 

single-use plastics by sustainable alternatives with less negative 

impact on the environment and human health, in accordance with the 

deadlines and guidelines established in the Law.

N40E, S00S, 

S00E
10. 03. 2023

 G/TBT/N/TZA/445/Add.1 Tanzanie 09. 01. 2023 Addendum Vanilka

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh tanzanské 

normy AFDC07 (6576) P3 Vanilka - Specifikace, oznámený pod 

G/TBT/N/TZA/445 vstoupil v platnost dne 1. dubna 2022 jako 

tanzanská norma TZS 1735:2021, Vanilka - Specifikace.

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

Tanzania  Standard; AFDC07 (6576) P3 Vanilla - Specification 

notified in G/TBT/N/TZA/445 entered into force on 01 April 2022 as 

Tanzania Standard, TZS 1735:2021, Vanilla - Specification.

C80A _

 G/TBT/N/GBR/51/Add.1 Velká Británie 09. 01. 2023 Addendum

Výrobky z plastů 

pro přepravu nebo 

balení zboží

Zákon o ochraně životního prostředí (plastové výrobky na jedno 

použití) (Wales). 

The Environmental Protection (Single-use Plastic Products) (Wales).

C50A, X00M, 

S00S, S10E, 

S20E, S30E

_

https://epingalert.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1367
https://epingalert.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/PAN/124
https://epingalert.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/445/Add.1
https://epingalert.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/GBR/51/Add.1


 G/TBT/N/EU/943 EU 09. 01. 2023 Notifikace

Zdravotnické 

prostředky a 

diagnostické 

zdravotnické 

prostředky in vitro

Nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (nařízení MD) 

a nařízení (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických 

prostředcích in vitro (nařízení IVD) stanoví nový regulační rámec pro 

zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in 

vitro. Jejich cílem je vysoká úroveň ochrany zdraví pacientů a 

uživatelů a hladké fungování vnitřního trhu s těmito výrobky.

Regulation (EU) 2017/745 on medical devices (MD Regulation) and 

Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostics medical devices 

(IVD Regulation) establish a new regulatory framework for medical 

devices and in vitro diagnostic medical devices. Their objectives are 

a high level of protection of health for patients and users and the 

smooth functioning of the internal market for these products.

S10S 19. 01. 2023

 G/TBT/N/KOR/1124 Korea 09. 01. 2023 Notifikace Potraviny

MFDS navrhuje změnit normu pro klamavé označování nebo reklamu 

na potravinách.

MFDS is proposing to amend the Standard for False Labeling or 

Advertising in Food.

C50A, C60A 10. 03. 2023

 G/TBT/N/BRA/1206/Add.1 Brazílie 09. 01. 2023 Addendum
Nápoje, destiláty a 

ocet

Nařízení MAPA č. 339 ze dne 28. června 2021, kterým byla zahájena 

veřejná konzultace o návrhu technického nařízení o původu a kvalitě 

brandy z cukrové třtiny a Cachaça, oznámené jako 

G/TBT/N/BRA/1206, bylo přijato jako nařízení MAPA č. 539 ze dne 

26. prosince 2022.

MAPA Ordinance No. 339, 28 June 2021, which opened public 

consultation on a proposal of technical regulation of identity and 

quality of sugarcane brandy and Cachaça, notified as 

G/TBT/N/BRA/1206 was adopted as MAPA Ordinance No. 539, 26 

December 2022.

C50A, C80A _

 G/TBT/N/USA/1793/Add.2 USA 09. 01. 2023 Addendum

Nařízení o emisích z 

plavidel v 

obchodním přístavu 

OAL schválil tvorbu pravidel a podal ji státnímu tajemníkovi dne 30. 

prosince 2022.  

OAL approved the rulemaking and filed with the Secretary of State 

on 30 December 2022. 

S30E, T20T _

 G/TBT/N/KGZ/50 Kyrgyzstán 09. 01. 2023 Notifikace

Parfémy a 

kosmetické 

přípravky

Aktualizace příloh 1-5 technického nařízení Celní unie "O 

bezpečnosti parfémů a kosmetických přípravků" (CU TR 009/2011).

Updating of Annexes 1-5 to the Customs Union Technical regulation 

"On Safety of Perfume and Cosmetic Products" (CU TR 009/2011).

C20P 16. 03. 2023

https://epingalert.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/EU/943
https://epingalert.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KOR/1124
https://epingalert.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1206/Add.1
https://epingalert.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/1793/Add.2
https://epingalert.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KGZ/50


 G/TBT/N/SAU/1279 Saúdská Arábie 09. 01. 2023 Notifikace Vodní plavidla

Toto nařízení stanoví následující: termíny a definice, oblast 

působnosti, cíle, povinnosti dodavatele, označování, postupy 

posuzování shody, odpovědnost regulačních orgánů, odpovědnost 

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

přechodná ustanovení, dodatek (seznamy norem, kód HS, základní 

požadavky, formuláře pro posuzování shody (typ 1a & 3) a formulář 

prohlášení dodavatele o shodě).

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 

(lists of standards , HS code, Essential requirements, Conformity 

Assessment Forms (Type 1a & 3) and Supplier Declaration of 

Conformity Form).

T20T, X40M, 

X00M
10. 03. 2023

 G/TBT/N/BRA/1469 Brazílie 10. 01. 2023 Notifikace

Elektrické stroje a 

zařízení a jejich 

části a součásti; 

telekomunikace, 

audio a video 

technika 

Návrh veřejné konzultace schvalující technické požadavky na 

hodnocení shody protokolu IPv6 v telekomunikačních produktech.

Proposal for a Public Consultation approving technical 

requirements for evaluating the conformity of the IPv6 protocol in 

telecommunications products. 

N20E, V20T, 

SERV
09. 03. 2023

 G/TBT/N/TPKM/504/Add.1

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

10. 01. 2023 Addendum Ostatní spínače

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

zástrček a zásuvek pro pevnou elektroinstalaci a 7 dalších výrobků pro 

rozvod elektrické energie", podle G/TBT/N/TPKM/504 ze dne 13. 

září 2022, byly vyhlášeny dne 9. ledna 2023 a vstoupí v platnost dne 

1. ledna 2025.

TPKM would like to notify that the "Amendments to the Legal 

Inspection Requirements for Plugs and Socket-Outlets for Fixed 

Wiring and 7 Other Power Distribution Products," as per 

G/TBT/N/TPKM/504 on 13 September 2022, was promulgated on 9 

January 2023 and will come into effect on 1 January 2025.

N20E _

 G/TBT/N/ECU/517 Ekvádor 10. 01. 2023 Notifikace
Zpracované 

potraviny

Ekvádorská republika sděluje a zveřejňuje technická hygienická 

nařízení pro získání hygienického oznámení zjednodušeným 

postupem pro zpracované potraviny.

The Republic of Ecuador communicates and discloses the Technical 

Sanitary Regulations for obtaining the sanitary notification by 

simplified process for processed foods.

C50A, S00S _

https://epingalert.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/SAU/1279
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1469
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TPKM/504/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/ECU/517


 G/TBT/N/ECU/508/Add.2 Ekvádor 10. 01. 2023 Addendum

Zpracované 

potraviny; pesticidy; 

kosmetika; 

hygienické 

produkty; léky; 

přírodní produkty; 

zdravotnické 

prostředky; 

biochemická činidla

Ekvádorská republika sděluje a zveřejňuje dodatek 2 odpovídající 

"Technickým sanitárním nařízením pro získání osvědčení o 

požadavku nebo nepotřebnosti sanitárního oznámení zpracovaných 

potravin, pesticidů nebo povinného sanitárního oznámení 

kosmetických a hygienických výrobků a osvědčení o požadavku nebo 

nepotřebnosti sanitární registrace léčiv, přírodních produktů, 

zdravotnických prostředků a biochemických činidel".

The Republic of Ecuador communicates and discloses the Addendum 

2 corresponding to the "Technical Sanitary Regulations for 

obtaining the certificate of requirement or not of sanitary notification 

of processed foods, pesticides or mandatory sanitary notification of 

cosmetics and hygiene products, and certificate of requirement or not 

of sanitary registration of drugs, natural products, medical devices 

and biochemical reagents".

C50A, C40A, 

C20P, C10P, 

S10S, C00C

_

 G/TBT/N/ECU/516 Ekvádor 10. 01. 2023 Notifikace Hygienické nařízení

Účelem tohoto hygienického technického nařízení je klasifikovat, 

kodifikovat a stanovit požadavky, které musí splňovat podniky 

podléhající hygienické kontrole a dozoru před vydáním hygienického 

povolení k provozu ze strany Státního hygienického úřadu.

The purpose of this technical sanitary regulation is to categorize, 

codify and establish the requirements that establishments subject to 

sanitary control and surveillance must comply with, prior to the 

issuance of the sanitary operating permit by the National Sanitary 

Authority.

X00M, S00S, 

C00A
_

 G/TBT/N/EU/944 EU 10. 01. 2023 Notifikace

Ipkonazol 

(pesticidní účinná 

látka)

Tento návrh prováděcího nařízení Komise stanoví, že schválení 

účinné látky ipkonazol se odnímá v souladu s nařízením (ES) č. 

1107/2009. Členské státy EU odejmou povolení přípravků na ochranu 

rostlin obsahujících účinnou látku ipkonazol. Toto rozhodnutí se týká 

pouze uvádění této látky a přípravků na ochranu rostlin, které ji 

obsahují, na trh.

This draft Commission Implementing Regulation provides that the 

approval of the active substance ipconazole is withdrawn in 

accordance with Regulation (EC) No 1107/2009. EU Member States 

shall withdraw authorisations for plant protection products 

containing ipconazole as an active substance. This decision only 

concerns the placing on the market of this substance and plant 

protection products containing it.

C40A 11. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/ECU/508/Add.2
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/ECU/516
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/EU/944


 G/TBT/N/JAM/114 Jamajka 10. 01. 2023 Notifikace
Systémy silničních 

vozidel

Tato norma stanoví specifikace a požadavky na kapaliny používané v 

hydraulických brzdových a spojkových systémech silničních vozidel, 

které jsou určeny pro použití s těmito kapalinami, a na vybavené 

nádoby pro tyto kapaliny a na označování těchto nádob.

This standard provides the specifications and requirements for fluids 

used in road-vehicle hydraulic brake and clutch systems that are 

designed for use with such fluids and equipped containers for these 

fluids, and labelling of the containers.

T40T, X40M, 

N40E
08. 03. 2023

 G/TBT/N/TZA/885 Tanzanie 10. 01. 2023 Notifikace Mořské řasy

Tento návrh normy specifikuje požadavky, metodu odběru vzorků a 

zkoušení prášku z mořských řas určených k lidské spotřebě nebo k 

průmyslovému použití.

This draft standard specifies requirements, method of sampling and 

test of Seaweed powder intended for human consumption or for 

industrial use.

S60E, C50A 11. 03. 2023

 G/TBT/N/TZA/884 Tanzanie 10. 01. 2023 Notifikace Mořské řasy

Tento návrh normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 

zkoušení sušených surových mořských řas třídy Rhodophyceae 

(červené mořské řasy), jako jsou mimo jiné Cottonii (Kappaphycus 

spp.) a Spinosum (Eucheuma spp.), určených k lidské spotřebě nebo k 

průmyslovému použití.

This draft standard specifies requirements, method of sampling and 

test of dried raw seaweeds of the class Rhodophyceae (red seaweed) 

such as, but not limited to Cottonii (Kappaphycus spp.) and 

Spinosum (Eucheuma spp) intended for human consumption or for 

industrial use.

S60E, C50A 11. 03. 2023

 G/TBT/N/TZA/883 Tanzanie 10. 01. 2023 Notifikace Obálky z papíru

Tento návrh zanzibarské národní normy předepisuje označení, 

požadavky a metody odběru vzorků a zkoušení pro korespondenční 

obálky obecně a zejména pro strojově zpracovatelné poštovní zásilky 

určené k odeslání poštou.

This Draft Zanzibar National Standard prescribes the designations, 

requirements and methods of sampling and test for correspondence 

envelopes in general and machineable mail in particular intended to 

be sent by post.

X00M, N10E 11. 03. 2023

 G/TBT/N/GBR/48/Add.1 Velká Británie 10. 01. 2023 Addendum

Motorová vozidla a 

motory pro použití v 

nesilničních 

pojízdných strojích

Účelem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že nařízení o 

silničních vozidlech a nesilničních pojízdných strojích (schvalování 

typu) (změna a přechodná ustanovení) (vystoupení z EU) 2022, 

oznámené pod G/TBT/N/GBR/48, bylo schváleno parlamentem 

Spojeného království.

The purpose of this addendum is to inform WTO members that The 

Road Vehicles and Non-Road Mobile Machinery (Type-Approval) 

(Amendment and Transitional Provisions) (EU Exit) Regulations 

2022, notified in G/TBT/N/GBR/48, have been approved by the UK 

Parliament.

T40T, I30 _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/JAM/114
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/885
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/884
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/883
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/GBR/48/Add.1


 

G/TBT/N/USA/1873/Add.1/Cor

r.2

USA 10. 01. 2023 Corrigendum
Energetické 

štítkování

Federální obchodní komise ("Komise") zveřejnila ve federálním 

rejstříku dne 12. října 2022 dokument týkající se pravidla o 

energetickém štítkování. Po zveřejnění se pracovníci Komise 

dozvěděli, že dokument obsahuje chyby. Komise vydává tuto opravu, 

která zohledňuje opravené informace.

The Federal Trade Commission ("Commission") published a 

document in the Federal Register of 12 October 2022, concerning 

the Energy Labeling Rule. After publication, Commission staff 

learned that the document contained mistakes. The Commission is 

issuing this correction to reflect the corrected information.

N20E, S50E, 

X40M
_

 G/TBT/N/USA/1892/Add.1 USA 10. 01. 2023 Addendum Trichlorethylen

Agentura pro ochranu životního prostředí oznamuje, že je k dispozici 

konečná revize stanovení rizika pro trichlorethylen vydaná podle 

zákona o kontrole toxických látek.

The Environmental Protection Agency is announcing the availability 

of the final revision to the risk determination for the trichloroethylene 

risk evaluation issued under the Toxic Substances Control Act.

C10C, S70E _

 G/TBT/N/AUS/153 Austrálie 11. 01. 2023 Notifikace

Mořské plody v 

pohostinství, včetně 

mořských a 

sladkovodních ryb, 

korýšů a jiker

Australská vláda zveřejnila diskusní dokument, v němž žádá o 

zpětnou vazbu ohledně způsobu zavedení povinného označování 

země původu mořských plodů v pohostinských zařízeních.

The Australian Government has released a discussion paper seeking 

feedback on how to implement mandatory Country of Origin 

Labelling for seafood in hospitality settings.

C10A, C50A, 

C60A
12. 03. 2023

 G/TBT/N/BRA/1470 Brazílie 11. 01. 2023 Notifikace Vejce 

Vyhláška MAPA/SDA č. 728 schvaluje technické nařízení pro původ 

a kvalitu pasterizovaných celých vajec a dehydratovaných vajec. Ruší 

usnesení CIPOA/SDA/MAPA č. 5 ze dne 5. července 1991.

MAPA/SDA Ordinance No. 728 approves the Technical Regulation 

of Identity and Quality of pasteurized whole egg and dehydrated egg. 

Revokes the Resolution CIPOA/SDA/MAPA No. 5, 5 July 1991.

C20A, C50A _

 G/TBT/N/FRA/227 Francie 11. 01. 2023 Notifikace

Prodej ovoce a 

zeleniny v 

obchodech, stáncích 

a na trzích

Zákon o boji proti odpadům a oběhovém hospodářství z 10. února 

2020 stanoví, že maloobchodní podniky, které vystavují nezpracované 

čerstvé ovoce a zeleninu k prodeji, budou mít od 1. ledna 2022 

povinnost předkládat je k prodeji bez plastových obalů.

The law on the fight against waste and the circular economy of 

February 10, 2020 provides that retail businesses displaying 

unprocessed fresh fruit and vegetables for sale will be required, as of 

January 1, 2022, to present them for sale without plastic packaging.

C20A, C50A, 

S50E
12. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/1873/Add.1/Corr.2
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/1873/Add.1/Corr.2
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/1873/Add.1/Corr.2
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/1892/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/AUS/153
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1470
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/FRA/227


 G/TBT/N/MOZ/23 Mosambik 11. 01. 2023 Notifikace
Ekologické 

organické produkty

Účelem tohoto nařízení je: a) stanovit normy pro produkci, přípravu, 

distribuci a certifikaci ekologických produktů a jejich kontrolu a b) 

stanovit pravidla pro označování a reklamu ekologických produktů.

The purpose of this regulation is: a) Establish norms for the 

production, preparation, distribution and certification of organic 

products and their control; and b) Establish rules for labeling and 

advertising of organic products.

C00A, C60A 12. 03. 2023

 G/TBT/N/SAU/1280 Saúdská Arábie 11. 01. 2023 Notifikace
Potravinářská 

technologie

Toto technické nařízení se zabývá požadavky, které musí splňovat 

příkrmy určené pro starší kojence a malé děti od šesti měsíců věku. 

Toto nařízení se nevztahuje na kojeneckou výživu, následné mléko a 

mléko určené pro zvláštní lékařské účely ani na potraviny používané 

pro zvláštní lékařské účely.

This technical regulation is concerned with the requirements that 

must be met in complementary foods intended for older infants and 

young children starting from the age of six months. This regulation 

does not apply to infant formula, follow-up milk, and milk intended 

for special medical uses, nor to food used for special medical 

purposes.

C50A 12. 03. 2023

 G/TBT/N/TZA/886 Tanzanie 11. 01. 2023 Notifikace Mořské řasy

Tento Kodex správné praxe v akvakultuře stanoví obecné pokyny pro 

postupy a hygienické požadavky na produkci mořských řas a 

manipulaci s nimi.

This Code of good aquaculture practices specifies the general 

guidelines for practices and hygienic requirements of seaweed 

production and handling.

S60E, C50A, 

S00S
12. 03. 2023

 G/TBT/N/TZA/887 Tanzanie 11. 01. 2023 Notifikace Mořské okurky

Tento návrh normy specifikuje požadavky, metody odběru vzorků a 

zkoušení sušených mořských okurek druhu Holothuria scabra 

určených k lidské spotřebě a/nebo k dalšímu zpracování.

This draft standard specifies requirements, method of sampling and 

test of dried sea cucumber of species Holothuria scabra intended for 

human consumption and/or for further processing.

S60E, C50A 12. 03. 2023

 G/TBT/N/TZA/888 Tanzanie 11. 01. 2023 Notifikace Halva

Tento návrh normy specifikuje požadavky, metodu odběru vzorků a 

zkoušení halvy určené k lidské spotřebě.

This draft standard specifies requirements, method of sampling and 

test for halwa intended for human consumption.

C50A 12. 03. 2023

 G/TBT/N/UGA/1729 Uganda 11. 01. 2023 Notifikace

Elektronické 

míchačky karet a 

krupiérské boty

Tento návrh ugandské normy stanoví minimální požadavky na 

elektronické míchačky karet a krupiérské boty pro provoz v kasinech.

This Draft Uganda Standard provides minimum requirements for 

electronic card shufflers and dealer shoes for operation in casinos.

N20E, H10, 

X30M
12. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/MOZ/23
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/SAU/1280
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/886
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/887
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TZA/888
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/UGA/1729


 G/TBT/N/UGA/1013/Add.3 Uganda 11. 01. 2023 Addendum Žvýkačky

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy DUS DEAS 352:2018, Žvýkačky - Specifikace, první vydání; 

oznámený pod G/TBT/N/UGA/1013, G/TBT/N/UGA/1013/Add.1 a 

G/TBT/N/UGA/1013/Add.2 byl změněn.

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

Uganda Standard; DUS DEAS 352:2018, Chewing gum - 

Specification, First Edition; notified in G/TBT/N/UGA/1013, 

G/TBT/N/UGA/1013/Add.1 and G/TBT/N/UGA/1013/Add.2 has been 

amended.

C50A, C80A _

 G/TBT/N/UGA/1730 Uganda 11. 01. 2023 Notifikace Herní zařízení

Tento návrh ugandské normy pro systém bonusů stanoví požadavky, 

které jsou předpokladem pro získání certifikace. Tento návrh 

ugandské normy neupravuje požadavky na bezhotovostní nebo 

propagační systém pro jakoukoli jinou formu elektronické transakce.

This Draft Uganda Standard on Bonusing System provides for 

requirements prerequisite to achieve certification. This Draft 

Uganda Standard does not govern Cashless or Promotional System 

requirements for any other form of electronic transaction.

H10, N20E, 

X00M
12. 03. 2023

G/TBT/N/ARE/569
Spojené arabské 

emiráty
12. 01. 2023 Notifikace

Ryby a produkty 

rybolovu -  

konzervované 

sardinky

Tato norma se vztahuje na konzervované sardinky a výrobky 

sardinkového typu, nevztahuje se na speciální výrobky, v nichž obsah 

ryb tvoří méně než 50 % m/m čistého obsahu konzervy.

This standard applies to canned sardines and sardine-type products, 

it dose not apply to specialty products where fish content constitutes 

less than 50% m/m of the net contents of the can.

C50A, C10A 13. 03. 2023

G/TBT/N/BHR/659 Bahrajn 12. 01. 2023 Notifikace

Ryby a produkty 

rybolovu -  

konzervované 

sardinky

Tato norma se vztahuje na konzervované sardinky a výrobky 

sardinkového typu, nevztahuje se na speciální výrobky, v nichž obsah 

ryb tvoří méně než 50 % m/m čistého obsahu konzervy.

This standard applies to canned sardines and sardine-type products, 

it dose not apply to specialty products where fish content constitutes 

less than 50% m/m of the net contents of the can.

C50A, C10A 13. 03. 2023

G/TBT/N/KWT/629 Kuvajt 12. 01. 2023 Notifikace

Ryby a produkty 

rybolovu -  

konzervované 

sardinky

Tato norma se vztahuje na konzervované sardinky a výrobky 

sardinkového typu, nevztahuje se na speciální výrobky, v nichž obsah 

ryb tvoří méně než 50 % m/m čistého obsahu konzervy.

This standard applies to canned sardines and sardine-type products, 

it dose not apply to specialty products where fish content constitutes 

less than 50% m/m of the net contents of the can.

C50A, C10A 13. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/UGA/1013/Add.3
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/UGA/1730
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https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/ARE/569,%20G/TBT/N/BHR/659,%20G/TBT/N/KWT/629,%20G/TBT/N/OMN/491,%20G/TBT/N/QAT/642,%20G/TBT/N/SAU/1281,%20G/TBT/N/YEM/249
https://eping.wto.org/en/Search?viewData=%20G/TBT/N/ARE/569,%20G/TBT/N/BHR/659,%20G/TBT/N/KWT/629,%20G/TBT/N/OMN/491,%20G/TBT/N/QAT/642,%20G/TBT/N/SAU/1281,%20G/TBT/N/YEM/249


G/TBT/N/OMN/491 Omán 12. 01. 2023 Notifikace

Ryby a produkty 

rybolovu -  

konzervované 

sardinky

Tato norma se vztahuje na konzervované sardinky a výrobky 

sardinkového typu, nevztahuje se na speciální výrobky, v nichž obsah 

ryb tvoří méně než 50 % m/m čistého obsahu konzervy.

This standard applies to canned sardines and sardine-type products, 

it dose not apply to specialty products where fish content constitutes 

less than 50% m/m of the net contents of the can.

C50A, C10A 13. 03. 2023

G/TBT/N/QAT/642 Katar 12. 01. 2023 Notifikace

Ryby a produkty 

rybolovu -  

konzervované 

sardinky

Tato norma se vztahuje na konzervované sardinky a výrobky 

sardinkového typu, nevztahuje se na speciální výrobky, v nichž obsah 

ryb tvoří méně než 50 % m/m čistého obsahu konzervy.

This standard applies to canned sardines and sardine-type products, 

it dose not apply to specialty products where fish content constitutes 

less than 50% m/m of the net contents of the can.

C50A, C10A 13. 03. 2023

G/TBT/N/SAU/1281 Saúdská Arábie 12. 01. 2023 Notifikace

Ryby a produkty 

rybolovu -  

konzervované 

sardinky

Tato norma se vztahuje na konzervované sardinky a výrobky 

sardinkového typu, nevztahuje se na speciální výrobky, v nichž obsah 

ryb tvoří méně než 50 % m/m čistého obsahu konzervy.

This standard applies to canned sardines and sardine-type products, 

it dose not apply to specialty products where fish content constitutes 

less than 50% m/m of the net contents of the can.

C50A, C10A 13. 03. 2023

G/TBT/N/YEM/249 Jemen 12. 01. 2023 Notifikace

Ryby a produkty 

rybolovu -  

konzervované 

sardinky

Tato norma se vztahuje na konzervované sardinky a výrobky 

sardinkového typu, nevztahuje se na speciální výrobky, v nichž obsah 

ryb tvoří méně než 50 % m/m čistého obsahu konzervy.

This standard applies to canned sardines and sardine-type products, 

it dose not apply to specialty products where fish content constitutes 

less than 50% m/m of the net contents of the can.

C50A, C10A 13. 03. 2023

G/TBT/N/ARE/570
Spojené arabské 

emiráty
12. 01. 2023 Notifikace

Mléko a mléčné 

produkty - máslo

Tato norma se týká másla určeného k přímé spotřebě nebo k dalšímu 

zpracování.

This standard is concerned with butter intended for direct 

consumption or for further processing.

C50A 13. 03. 2023

G/TBT/N/BHR/660 Bahrajn 12. 01. 2023 Notifikace
Mléko a mléčné 

produkty - máslo

Tato norma se týká másla určeného k přímé spotřebě nebo k dalšímu 

zpracování.

This standard is concerned with butter intended for direct 

consumption or for further processing.

C50A 13. 03. 2023

G/TBT/N/KWT/630 Kuvajt 12. 01. 2023 Notifikace
Mléko a mléčné 

produkty - máslo

Tato norma se týká másla určeného k přímé spotřebě nebo k dalšímu 

zpracování.

This standard is concerned with butter intended for direct 

consumption or for further processing.

C50A 13. 03. 2023
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G/TBT/N/OMN/492 Omán 12. 01. 2023 Notifikace
Mléko a mléčné 

produkty - máslo

Tato norma se týká másla určeného k přímé spotřebě nebo k dalšímu 

zpracování.

This standard is concerned with butter intended for direct 

consumption or for further processing.

C50A 13. 03. 2023

G/TBT/N/QAT/643 Katar 12. 01. 2023 Notifikace
Mléko a mléčné 

produkty - máslo

Tato norma se týká másla určeného k přímé spotřebě nebo k dalšímu 

zpracování.

This standard is concerned with butter intended for direct 

consumption or for further processing.

C50A 13. 03. 2023

G/TBT/N/SAU/1282 Saúdská Arábie 12. 01. 2023 Notifikace
Mléko a mléčné 

produkty - máslo

Tato norma se týká másla určeného k přímé spotřebě nebo k dalšímu 

zpracování.

This standard is concerned with butter intended for direct 

consumption or for further processing.

C50A 13. 03. 2023

G/TBT/N/YEM/250 Jemen 12. 01. 2023 Notifikace
Mléko a mléčné 

produkty - máslo

Tato norma se týká másla určeného k přímé spotřebě nebo k dalšímu 

zpracování.

This standard is concerned with butter intended for direct 

consumption or for further processing.

C50A 13. 03. 2023

 G/TBT/N/AUS/152/Corr.1 Austrálie 12. 01. 2023 Corrigendum

Mořské plody v 

pohostinství, včetně 

mořských a 

sladkovodních ryb, 

korýšů a jiker

Oznámení G/TBT/N/AUS//152 bylo rozesláno chybně, a proto by 

mělo být považováno za neplatné.

The notification G/TBT/N/AUS//152 was circulated erroneously and 

should therefore be considered null and void.

C50A, C10A _

 G/TBT/N/KOR/1125 Korea 12. 01. 2023 Notifikace
Zdravotnické 

prostředky

Navrhovaná změna norem správné výrobní praxe pro zdravotnické 

prostředky je následující: 1) Změna klasifikace skupiny výrobků 

zdravotnických prostředků; 2) Úprava požadované dokumentace pro 

přezkoumání dokumentace; 3) Úplný převod pravomoci k provádění 

auditu KGMP na korejské soukromé subjekty posuzování shody u 

zdravotnických prostředků určených pouze pro vývoz; 4) Upřesnění 

kombinovaných zdravotnických prostředků, které podléhají auditu 

KGMP; 5) Upřesnění postupu auditu KGMP

The proposed amendment to the Standards of Medical Device Good 

Manufacturing Practices is as follows: 1) Re-classification of 

medical device product group; 2) Modification of required dossier 

for documentation review; 3) Complete transfer of KGMP audit 

authority to Korean private conformity assessment bodies for export-

only medical devices; 4) Clarification of combination medical 

devices that are subject to KGMP audit; 5) Clarification of the 

KGMP audit procedure

S10S, X00M 13. 03. 2023
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 G/TBT/N/NZL/117/Add.1 Nový Zéland 12. 01. 2023 Addendum

Hliníkové výrobky, 

výrobky ze železa 

nebo oceli, žebříky a 

schůdky

Diskusní dokument: Víceúčelové žebříky - přechod na novou 

bezpečnostní normu.

Discussion paper: Multipurpose ladders – Transitioning to a new 

safety standard.

X50M, X00M _

 G/TBT/N/TUR/205 Turecko 12. 01. 2023 Notifikace Potraviny

Toto nařízení se týká mikrobiologických kritérií pro potraviny a 

pravidel, která musí provozovatelé potravinářských podniků 

dodržovat.

This Regulation covers the microbiological criteria for foodstuffs and 

the rules that food business operators must comply with.

C50A 13. 03. 2023

 G/TBT/N/USA/682/Rev.1 USA 12. 01. 2023 Revize
Distribuční 

transformátory

DOE navrhuje pozměněné normy pro úsporu energie pro distribuční 

transformátory a rovněž oznamuje veřejné jednání, na kterém budou 

předloženy připomínky k těmto navrhovaným normám a souvisejícím 

analýzám a výsledkům.

DOE proposes amended energy conservation standards for 

distribution transformers, and also announces a public meeting to 

receive comment on these proposed standards and associated 

analyses and results.

N20E, S50E 13. 03. 2023

 G/TBT/N/USA/1959 USA 12. 01. 2023 Notifikace
Světelné zdroje pro 

všeobecné použití

DOE navrhuje pozměněné normy pro světla pro všeobecné použití v 

souladu se svými zákonnými pravomocemi podle EPCA a rovněž 

oznamuje konání webináře, na kterém budou přijímány připomínky k 

návrhu a souvisejícím analýzám a výsledkům.

DOE proposes amended standards for General Service Lights 

pursuant to its statutory authority in EPCA, and also announces a 

webinar to receive comments on its proposal and associated analyses 

and results.

N20E, S50E 27. 03. 2023

 

G/TBT/N/BRA/409/Add.4/Corr

.1

Brazílie 13. 01. 2023 Corrigendum

Trouba, sporák na 

vaření, spotřebiče na 

vaření na plynné 

palivo

Oprava nařízení Inmetro č. 8 ze dne 5. ledna 2022, zveřejněné ve 

Spolkovém věstníku dne 20. ledna 2022, strany 24 až 35.

Rectification of Inmetro Ordinance No. 8, 05 January 2022, 

published in the Federal Official Gazette on 20 January 2022, pages 

24 to 35.

N20E, H00, 

N30E
_

 G/TBT/N/TPKM/505/Add.1

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

13. 01. 2023 Addendum Cement

S cílem zvýšit kvalitu cementů BSMI přijal aktualizovanou verzi 

normy CNS 15286 "Směsné hydraulické cementy" k jejímu 

současnému znění, zveřejněnému v roce 2022, jako kontrolní normu.

With a view to enhancing the quality of cements, BSMI adopted the 

updated version of CNS 15286 "Blended hydraulic cements," to its 

current version, published in 2022, as the inspection standard.

B10 _
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 G/TBT/N/PER/147 Peru 13. 01. 2023 Notifikace
Měřicí zařízení, 

statický elektroměr

Tento návrh peruánské metrologické normy se vztahuje pouze na 

statické watt-hodinové elektroměry tříd přesnosti 0,5, 1 a 2 pro měření 

střídavé činné elektrické energie v sítích 50 Hz nebo 60 Hz a platí 

pouze pro jejich vzorové zkoušky.

This draft Peruvian Metrological Standard applies only to static watt-

hour meters of accuracy classes 0.5, 1 and 2 for the measurement of 

alternating current active electrical energy in 50 Hz or 60 Hz 

networks and applies only to their model tests.

I10, N20E 14. 03. 2023

 G/TBT/N/PER/138/Add.1 Peru 13. 01. 2023 Addendum
Oftalmologické 

nástroje a přístroje

Usnesením ředitele č. 014-2022/INACAL/DM, zveřejněným v 

Úředním věstníku "El Peruano" dne 5. května 2022, se schvaluje 

"peruánská metrologická norma NMP 025:2022 Oftalmologické 

přístroje - otiskovací a zplošťovací tonometry, 1. vydání", která má 

závazný charakter.

By means of Directorial Resolution N° 014-2022/INACAL/DM, 

published in the Official Gazette "El Peruano" on May 5, 2022, the 

"Peruvian Metrological Standard NMP 025:2022 Ophthalmic 

Instruments - Impression and Flattening Tonometers, 1st edition" is 

approved, with mandatory character.

I10, N20E, 

S10S
_

 G/TBT/N/PER/127/Add.1 Peru 13. 01. 2023 Addendum Vozidla a cisterny

Usnesením ředitele č. 023-2022/INACAL/DM, zveřejněným v 

Úředním věstníku "El Peruano" dne 3. ledna 2022, byla vydána 

"peruánská metrologická norma NMP 023:2021 "VOZIDLA A 

CISTERNY. Požadavky a zkušební metoda" - 2. vydání, se závazným 

charakterem, vstupuje v platnost do tří (3) měsíců od jejího zveřejnění 

v Úředním věstníku El Peruano.

By means of Directorial Resolution N° 023-2022/INACAL/DM, 

published in the Official Gazette "El Peruano" on January 3, 2022, 

the "Peruvian Metrological Standard NMP 023:2021 "VEHICLES 

AND TANKER WAGONS. Requirements and Test Method"- 2nd 

edition, with obligatory character, comes into force within three (3) 

months from its publication in the Official Gazette El Peruano.

I10, I40, T40T _

 G/TBT/N/PER/146 Peru 13. 01. 2023 Notifikace
Přístroje a zařízení 

pro měření

Tento návrh peruánské metrologické normy specifikuje požadavky a 

související zkoušky s příslušnými podmínkami pro modelové zkoušky 

elektroměrů na střídavý a stejnosměrný proud.

This draft Peruvian metrology standard specifies the requirements 

and associated tests with associated conditions for model tests of AC 

and DC electric meters.

I10, N20E 14. 03. 2023
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 G/TBT/N/RUS/137 Ruská federace 13. 01. 2023 Notifikace

Parfémy a 

kosmetické 

přípravky

Aktualizace příloh 1-5 technického nařízení Celní unie "O 

bezpečnosti parfémů a kosmetických přípravků".

Updating of Annexes 1-5 to the Customs Union Technical regulation  

"On Safety of Perfume and Cosmetic Products".

C20P 14. 03. 2023
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