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G/TBT/N/ARG/342/Add.8 Argentina Desky ze dřeva

Návrh usnesení, kterým se mění usnesení SC č. 494/2018 „Technické 

požadavky na kvalitu a bezpečnost použitelné na ploché desky ze 

dřeva“ (G/TBT/N/ARG/342/Add.1 a Add. 2, strana 6) a jeho doplněk 

„Usnesení SCI č. 52/2019 týkající se označování a/nebo označování 

(G/TBT/N/ARG/342/Add.4). 

The Draft Resolution Modifying Resolution SC N ° 494/2018 

"Technical quality and safety requirements applicable to flat boards 

derived from wood" (G/TBT/N/ARG/342/Add.1 and Add. 2, page 6) 

and its complement, SCI Resolution No. 52/2019 regarding labeling 

and/or labeling (G/TBT/N/ARG/342/Add.4).

B10, N10E _

G/TBT/N/CHE/258 Švýcarsko
Zdravotnické 

prostředky in vitro

Návrh vyhlášky o diagnostice in vitro 

Draft ordinance on in-vitro diagnostics 
S10S 20. 08. 2021

G/TBT/N/ISR/1027/Rev.1/A

dd.1
Izrael

Pivo a sladové 

nápoje

SI 407 - Pivo, Pivní nápoje, nápoje s pivem a sladové nápoje

SI 407 - Beer, Beer-based beverages, beverages with beer and malt 

beverages

C50A, C60A, 

I10
_

G/TBT/N/ISR/1112/Rev.1 Izrael
Olovo a kadmium v 

nádobí z dutého skla

Tato oznámená revize upozorňuje, že prohlášení o povinných 

požadavcích stávající izraelské normy SI 1003 část 3.1 bylo použito v 

nejnovějším vydání této normy z dubna 2021.

This notification revision notifies that the declaration of the 

requirements of the existing Israel Standard SI 1003 part 3.1 as 

mandatory shall apply to the standard's newest edition, April 2021. 

C30C, S00S, 

C50A, H00
20. 08. 2021

G/TBT/N/JAM/100 Jamajka Hračky

Specifikace normy pro bezpečnost hraček - část 3, Migrace určitých 

prvků

Standard Specification for Safety of toys - Part 3, Migration of 

certain elements

C00C, H30 20. 08. 2021

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172968?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172963?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172970?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172970?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172969?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172973?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/JAM/101 Jamajka Hračky

Specifikace normy pro bezpečnost hraček - část 6, Určité estery 

ftalátů v hračkách a dětských výrobcích

Standard Specification for Safety of toys - Part 6, Certain phthalate 

esters in toys and children's products

C00C, H30, 

N40E
20. 08. 2021

G/TBT/N/JAM/102 Jamajka Hračky

Specifikace normy pro bezpečnost hraček - část 7, Požadavky a 

zkušební metody pro barvy na prsty, změna 1

Standard Specification for Safety of toys - Part 7, Requirements and 

test methods for finger paints, Amendment 1 

C00C, H30, 

S10E, X40M
20. 08. 2021

G/TBT/N/JAM/98 Jamajka Hračky

Specifikace pro bezpečnost hraček - část 1, Bezpečnostní aspekty 

týkající se mechanických a fyzikálních vlastností, anglický dodatek 1: 

Létající hračky, anglický dodatek 2: Různé

Specification for Safety of toys - Part 1, Safety aspects related to 

mechanical and physical properties, English Amendment 1: Flying 

Toys, English Amendment 2: Various

H30 20. 08. 2021

G/TBT/N/JAM/99 Jamajka Hračky

Specifikace normy pro bezpečnost hraček - část 4, Houpačky, 

skluzavky a podobné hračky pro vnitřní a venkovní rodinné domácí 

použití

Standard Specification for Safety of toys - Part 4 Swings, slides and 

similar activity toys for indoor and outdoor family domestic use

H00, H30 20. 08. 2021

G/TBT/N/VNM/193 Vietnam
Různé výrobky a 

zboží

Tento návrh vyhlášky mění a doplňuje řadu článků nařízení vlády č. 

74/2018/ND-CP ze dne 15. května 2018, kterým se mění a doplňuje 

nařízení vlády č. 132/2008/ND-CP ze dne 31. prosince 2008 

podrobně popisující implementaci zákona o kvalitě výrobků a zboží

This draft Decree amends and supplements a number of articles of 

Decree No. 74/2018/ND-CP dated May 15, 2018 of the Government 

amending and supplementing Decree No. 132/2008/ND-CP dated 

December 31, 2008 of the Government detailing the implementation 

of the Law on Product and Goods Quality

I10, X00M 20. 08. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172974?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172975?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172971?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172972?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172976?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/SGP/58/Add.1 Singapur
Splachovací ventily - 

veřejné toalety 

Od 1. ledna 2022 bude MWELS rozšířen o hodnoty splachování 

vodní komory. Pro registraci pod MWELS musí být proplachovací 

ventily splachovací komory testovány podle stanovených metod v 

předpisech pro veřejné služby (zásobování vodou).

From 1 January 2022 onwards, the MWELS will be extended to 

include water-closet flush values. In order to register under MWELS, 

the water-closet flush valves must be tested according to the 

stipulated methods in the Public Utilities (Water Supply) Regulations. 

B00, I20, I40, 

S50E, X00M
_

G/TBT/N/SGP/60/Add.1 Singapur
Vodovodní armatury 

a spotřebiče

V souladu s MWELS budou od 1. ledna 2022 dále stanoveny 

následující minimální požadavky na účinnost vody pro tři typy běžně 

používaných komerčních zařízení.

In line with the MWELS, the following minimum water efficiency 

requirements will be mandated for three types of commonly used 

commercial appliances from 1 January 2022 onwards

B00, I20, 

S50E, X40M
_

G/TBT/N/ISR/1207 Izrael Pomazánky

Revize povinné normy SI 760 zabývající se jedlými sladkými 

pomazánkami.

Revision of the Mandatory Standard SI 760, dealing with edible 

sweet spreads.

C50A, C80A 21. 08. 2021

G/TBT/N/ISR/1208 Izrael Svítidla

Revize povinné normy SI 20 část 2.1 zabývající se svítidly.

Revision of the Mandatory Standard SI 20 part 2.1, dealing with 

luminaires. 

N20E 21. 08. 2021

G/TBT/N/YEM/202 Jemen Mastekový prášek

Tato jemenská norma se týká požadavků, metod odběru vzorků a 

metod testování mastekového prášku používaného pro obecné účely.

This Yemeni standard is concerned with requirements ,sampling 

methods and  methods of testing for talc powder used for general 

purposes.

C20P 21. 08. 2021

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172964?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172965?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172983?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172984?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172982?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/URY/52 Uruguay

Celulózové 

materiály, nádoby a 

zařízení určené pro 

styk s potravinami

Usnesení GMC č. 01/21 - Změna usnesení GMC č. 40/15 „Technické 

předpisy MERCOSUR pro celulózové materiály, nádoby a zařízení 

určené pro styk s potravinami“

GMC Resolution No. 01/21 - Modification of GMC Resolution No. 

40/15 "MERCOSUR Technical Regulation on Cellulosic Materials, 

Containers and Equipment Intended to Be in Contact with Food" 

C00C, N10E, 

S10E, X00M
21. 08. 2021

G/TBT/N/KOR/978 Korea Potraviny

Změna norem a specifikací pro zdravé funkční potraviny

Amendment of “Standards and Specification for Health Functional 

Foods”

C50A, C70A, 

C80A
21. 08. 2021

G/TBT/N/BRA/1051/Add.2 Brazílie Systémy TDD

Technické a provozní požadavky na synchronizaci pro systémy TDD 

byly přijaty jako zákon - zákon č. 2.962 dne 28. dubna 2021.

Technical and operational synchronization requirements for TDD 

systems was adopted as an act – Act Number 2.962, 28 April 2021.

V00T _

G/TBT/N/BRA/1171/Add.1 Brazílie Pesticidy 

Prodloužení období veřejné konzultace č. 1037 ke stanovení 

technických požadavky na výzkum reziduí pesticidů a stanovení 

maximálních limitů reziduí (MRL) pro účely obchodní registrace 

pesticidů v Brazílii.

Public Consultation No. 1037 extension period, which establishes 

technical requirements for research on pesticide residues and 

establishment of Maximum Residue Limits (MRL) for the purpose of 

market authorization for pesticides in Brazil.

C40A 16. 07. 2021

G/TBT/N/BRA/53/Add.3 Brazílie Balené zboží

Inmetro vydal nařízení č. 249 dne 9. června 2021, kterým se 

konsoliduje metrologický technický předpis, který stanoví způsob 

vyjádření kvantitativního údaje o čistém obsahu baleného zboží.

Inmetro, issued Ordinance No. 249, 09 June 2021, which 

consolidates the metrological technical regulation that establishes 

the way to express the quantitative indication of the net content of pre-

packaged goods.

I10, S10E, 

X40M, X00M
_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172985?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172986?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172995?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172996?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/172994?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/ECU/498/Rev.1 Ekvádor

Léčivé přípravky, 

biologické produkty 

a zdravotnické 

prostředky

Částečná reforma sanitárního technického předpisu, který stanoví 

pokyny pro kontrolu sledovatelnosti léčivých přípravků, biologických 

produktů a zdravotnických prostředků, který byl zveřejněn ve druhém 

dodatku Úředního registru č. 338 dne 26. listopadu 2020.

Partial reform to the Sanitary Technical Regulation that establishes 

the guidelines for the control of the traceability of medicines, 

biological products and medical devices, published in the second 

supplement of Official Registry No. 338 of November 26, 2020.

C10P, S10S _

G/TBT/N/ECU/507 Ekvádor Doplňky stravy

Reforma návrhu usnesení ARCSA-DE-028-2016-YMIH sanitárních 

technických předpisů pro získání hygienického oznámení a kontroly 

pro doplňky stravy v zařízeních, kde jsou vyráběny, skladovány, 

distribuovány, dováženy a komercializovány. 

Reform Project to the Sanitary Technical Regulations for obtaining 

the sanitary notification and control of food supplements of the 

establishments where they are manufactured, stored, distributed, 

imported and commercialized contained in Resolution ARCSA-DE-

028-2016-YMIH.

C80A 21. 08. 2021

G/TBT/N/ISR/1209 Izrael Alkoholické nápoje

Revize závazných norem SI 1572 část 1 a 2 týkající se alkoholických 

nápojů, která má být nahrazena SI 1572 část 1.

Revision of the Mandatory Standards SI 1572 parts 1 and 2, dealing 

with alcoholic beverages, to be replaced with SI 1572 part 1. 

C50A, C60A 21. 08. 2021

G/TBT/N/ISR/1210 Izrael
Keramické a 

skleněné nádobí

Revize povinné normy SI 1003 1.1 zabývající se uvolňováním olova a 

kadmia z keramického a skleněného nádobí.

Revision of the Mandatory Standard SI 1003 1.1 dealing with the 

release of lead and cadmium from ceramic and glass tableware. 

C50A, C00C, 

N10E, X00M
21. 08. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172988?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172989?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172987?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172991?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/ISR/1211 Izrael
Keramické a 

skleněné nádobí

Revize povinné normy SI 1003 1.2 týkající se přípustných limitů 

uvolňování olova a kadmia z keramického a skleněného nádobí.

Revision of the Mandatory Standard SI 1003 1.2 dealing with the 

permissible limits release of lead and cadmium from ceramic and 

glass tableware.  

C50A, C00C, 

N10E, X00M
21. 08. 2021

G/TBT/N/ISR/1212 Izrael Dětské šperky

Revize povinné normy SI 6558 část 1, která se zabývá bezpečnostními 

požadavky na dětské šperky.

Revision of the Mandatory Standard SI 6558 part 1, dealing with the 

safety requirements for children's jewellery. 

H30, X00M 21. 08. 2021

G/TBT/N/KOR/979 Korea Potraviny
Změna zákona o označování a reklamě na potraviny

Amendment of “Act on Labelling and Advertising of Foods” 

C50A, C60A, 

S10E
21. 08. 2021

G/TBT/N/BRA/1197 Brazílie
Zdravotnická 

střediska

Usnesení RDC č. 518 ze dne 10. června 2021

Resolution – RDC number 518, 10 June 2021
S00S, X00M _

G/TBT/N/BRA/1198 Brazílie Léčivé přípravky
Usnesení RDC č. 519 ze dne 10. června 2021

Resolution – RDC number 519, 10 June 2021 
C10P, X00M _

G/TBT/N/THA/427/Add.1 Thajsko Potravinářská fólie

Thajská průmyslová norma pro přilnavou potravinářskou fólii (TIS 

1136-2559 (2016)) byla příjata.

Thai Industrial Standard for Stretch Cling Film for Food (TIS 1136-

2559(2016)) was adopted.

C50A, N40E, 

S10E
_

G/TBT/N/BRA/1199 Brazílie Léčivé přípravky

Usnesení RDC č. 517 ze dne 10. června 2021, které stanoví 

výjimečná a dočasná kritéria a požadavky na osvobození od 

příbalových informací a informací na štítcích pro prezentaci léčivých 

přípravků určených k výhradnímu použití v nemocnicích, na klinikách 

a pro služby domácí péče.

Resolution – RDC number 517, 10 June 2021, this resolution 

establishes exceptional and temporary criteria and requirements for 

exemption from package inserts and labeling information for the 

presentation of medicines for use restricted to hospitals, clinics and 

services of home care.

C10P, X40M _

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172992?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172993?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172990?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173006?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173007?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173005?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173008?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/ARG/304/Add.3 Argentina Balící papír

Návrh usnesení o úpravě článku č. 6 vč. A) usnesení ex SC č. 

151/2016 „Původ a kvalita balícího papíru prodávaného v zemi“

The Draft Modifying Resolution of Article 6 inc. A) of Resolution ex 

SC No. 151/2016 “Identity and quality of the packaged paper sold in 

the country”

N10E, S10E _

G/TBT/N/CHL/559 Chile Topná zařízení
PE č. 1/19: 2021 Protokol pro topná zařízení

PE Nº1/19: 2021 Protocol for Heating Devices

H00, N20E, 

X00M
22. 08. 2021

G/TBT/N/TPKM/460

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

Trubky z PVC pro 

zásobování vodou

Návrh změn požadavků na kontrolu trubek z polyvinylchloridu

Proposal for amendments to the inspection requirements for 

polyvinyl chloride pipes

B00, N40E, 

X00M
22. 08. 2021

G/TBT/N/TPKM/446/Add.1

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

Kosmetické 

přípravky

„Změny v seznamu zakázaných přísad v kosmetických přípravcích“ 

pod G/TBT/N/TPKM/446 ze dne 9. prosince 2020 byly vyhlášeny dne 

17. června 2021 a vstoupí v platnost dne 1. července 2021

"Amendments to the List of Ingredients Prohibited in Cosmetic 

Products," as per G/TBT/N/TPKM/446 on 9 December 2020, was 

promulgated on 17 June 2021 and will come into effect on 1 July 

2021

C20P _

G/TBT/N/CHE/259 Švýcarsko

Automobily, 

dodávkové vozy a 

lehké přívěsy

Nařízení DETEC o specifikacích pro indikaci spotřeby energie a 

dalších charakteristik osobních automobilů, dodávkových vozů a 

lehkých přívěsů (VEE-PLS).

DETEC Ordinance on the Specifications for the Indication of the 

Energy Consumption and Other Characteristics of Passenger Cars, 

Delivery Vans and Light Semitrailers (VEE-PLS).

N30E, S50E, 

X40M, T40T
22. 08. 2021

G/TBT/N/SAU/1200 Saúdská Arábie Krmivo

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na maximální limity 

kontaminujících látek a toxických látek v krmivech pro zvířata.

This draft technical regulation applies to maximum levels of 

contaminants and toxicants in animal feed.

C70A, C90A 22. 08. 2021

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173011?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173010?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173013?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173012?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173024?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173016?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/ARG/304/Add.3/

Corr.1
Argentina Balící papír

Modifikace oznámená pod G/TBT/N/ARG/304/Add.3 odpovídá 

usnesení ex SC č. 155/2016, která byla omylem nahlášena v usnesení 

ex SC č. 151/2016. 

The modification notified under symbol G/TBT/N/ARG/304/Add.3 

corresponds to Resolution ex SC N ° 155/2016, having reported by 

mistake Resolution ex SC N ° 151/2016.

N10E, S10E _

G/TBT/N/KEN/1106 Keňa Beton

KS 2770-5: 2021 Přísady do stříkaného betonu, část 5: Definice, 

požadavky, shoda, značení a označování 

KS 2770-5: 2021 Admixtures for sprayed concrete, Part 5: 

Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 

B10, X00M, 

X40M
18. 08. 2021

G/TBT/N/MEX/488/Add.1 Mexiko Ohřívače vody

Zveřejnění reakce na připomínky k návrhu oficiální mexické normy 

PROY-NOM-003-ENER-2020, tepelná účinnost ohřívačů vody pro 

domácí a komerční použití. Mezní hodnoty, zkušební metody a 

označování.

The response to the comments received on the Draft Official Mexican 

Standard PROY-NOM-003-ENER-2020, Thermal efficiency of water 

heaters for domestic and commercial use, is published. Limits, test 

methods and labeling.

I10, I20, I40, 

N20E, N30E, 

N40E, S50E,  

X40M

_

G/TBT/N/PRY/126 Paraguay

Materiály a nádoby 

určené pro styk s 

potravinami

Návrh usnesení Společné skupiny trhů „Technické nařízení Mercosur 

o celulózových materiálech, nádobách a zařízeních určených pro styk 

s potravinami“

Draft Resolution of the Common Market Group "Mercosur Technical 

Regulation on cellulosic materials, containers and equipment 

intended to be in contact with food"

C50A, N10E, 

X00M
23. 08. 2021

G/TBT/N/EU/807 EU Chemické látky

Návrh nařízení Komise, kterým se mění přílohy VI až X nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Draft Commission Regulation amending Annexes VI to X to 

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of 

the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemicals (REACH).

C10C, S70E 23. 08. 2021

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173015?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173015?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173025?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173027?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173018?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173026?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/SLV/37/Add.1 Salvador Pekařské výrobky

Tato norma byla aktualizována svým obsahem a rozsahem pod 

názvem: „RTS 67.03.01: 21 PEKAŘSKÉ VÝROBKY. 

KLASIFIKACE A SPECIFIKACE“.

This standard has been updated in its content and scope, in such a 

way that it is now called: "RTS 67.03.01: 21 BAKERY PRODUCTS. 

CLASSIFICATION AND SPECIFICATIONS". 

C50A, C60A, 

S10E
_

G/TBT/N/JPN/702 Japonsko
Fluorované 

uhlovodíky

Revize ministerské vyhlášky a oznámení podle zákona o racionálním 

používání a vhodném zacházení s fluorovanými uhlovodíky.

Revision of the Ministerial ordinance and Notifications under the Act 

on Rational Use and Appropriate Management of Fluorocarbons.

B30, C00C, 

N20E, S00E, 

X40M, X00M

24. 08. 2021

G/TBT/N/KOR/980 Korea Chemické látky

Návrh částečné změny prováděcí vyhlášky zákona o registraci, 

hodnocení atd. chemických látek 

Draft partial amendment of the Enforcement Decree of the Act on 

Registration, Evaluation, etc. of Chemicals

C00C, S70E 04. 08. 2021

G/TBT/N/CAN/646 Kanada
Tabákové a 

vapingové výrobky

Navrhované předpisy o senzorických vlastnostech vapingových 

výrobků a navrhované nařízení, kterým se mění příloha č. 2 a č. 3 

zákona o tabákových výrobcích a vapingových výrobcích (příchutě)

Proposed Vaping Products’ Sensory Attributes Regulations and 

proposed Order Amending Schedule 2 and 3 to the Tobacco and 

Vaping Products Act (Flavours) 

S00S, X00M 02. 09. 2021
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