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Notifikující člen 
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zveřejnění 
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Typ Oblast Stručný pracovní popis notifikace Výrobkový kód
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/SAU/1189/Corr.1 Saúdská Arábie 28. 06. 2021 Corrigendum Osvětlovací výrobky

SASO 2902: 2018/AMD1: 2021 - Požadavky na energetickou 

účinnost, funkčnost a označování osvětlovacích výrobků, část 2: 

PŘÍLOHA G - Požadavky na značení pro nesměrové a směrové 

lampy (žárovky)

SASO 2902:2018/AMD1:2021 - Energy efficiency, functionality and 

labelling requirements for lighting products Part 2: ANNEX G – 

Marking requirements for non-directional and directional lamps

N20E, S50E, 

X40M
_

G/TBT/N/BRA/1200 Brazílie 28. 06. 2021 Notifikace
Kontrolované 

výrobky

Nařízení C EX č. 1.524 schvaluje regulační normy pro procesy 

znárodňování výrobků kontrolovaných armádou (EB10-N-01.009)

C EX Ordinance Nº 1.524 approves the regulatory standards for the 

nationalization processes of products controlled by the army (EB10-

N-01.009)

X20M, X00M _

G/TBT/N/BRA/951/Add.2 Brazílie 28. 06. 2021 Addendum
Dávkovací čerpadla 

kapalin

Čerpadla na kapaliny; kapalinové výtahy; jejich části (HS 8413)

Pumps for liquids; liquid elevators; parts thereof (HS 8413)
I20, I30 _

G/TBT/N/BRA/460/Add.4 Brazílie 28. 06. 2021 Addendum Elektrické trouby

Inmetro vydal nařízení č. 267 dne 22. června 2021, které konsoliduje 

a schvaluje technické předpisy o kvalitě a požadavky na posuzování 

shody pro komerční elektrické trouby. 

Inmetro, issued the Ordinance No. 267, 22 June 2021 that 

consolidates approves the technical quality regulations and 

conformity assessment requirements for commercial electric ovens.

N20E, S50E, 

X00M
_

G/TBT/N/MEX/497 Mexiko 28. 06. 2021 Notifikace Káva

Dohoda o zřízení zboží, jehož dovoz podléhá regulaci Ministerstva 

zemědělství a rozvoje venkova, jakož i vydávání osvědčení o původu 

pro dovoz kávy, která má být do země dovezena, pod označením nebo 

s označením organická, biologická nebo ekologická nebo „s 

předponami „bio“ a „eko “

Agreement that establishes the merchandise whose import is subject 

to regulation by the Ministry of Agriculture and Rural Development, 

as well as the issuance of the certificate of origin for export of coffee 

that intend to enter the country under the denominations or labeled 

as "organic", "biological", "ecological" or with the prefixes "bio" 

and "eco".

C20A, C50A, 

C60A 
_

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173033?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173048?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173047?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173049?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173050?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/42/Add.1 Brazílie 28. 06. 2021 Addendum Kondomy

Inmetro vydal vyhlášku č. 266 ze dne 22. června 2021, která 

schvaluje konsolidaci požadavků na posuzování shody u mužských 

kondomů.

Inmetro, issued the Ordinance No. 266, 22 June 2021 that approves 

the consolidation of conformity assessment requirements for male 

condoms.

C20P, X00M _

G/TBT/N/SAU/1201 Saúdská Arábie 28. 06. 2021 Notifikace
Lepidla a lepicí 

materiály

Technické předpisy pro lepidla a lepicí materiály

Technical Regulation for Glue and Adhesive Materials 

C00C, S00S, 

S50E, X00M, 

X40M

27. 08. 2021

G/TBT/N/SAU/1202 Saúdská Arábie 28. 06. 2021 Notifikace Potraviny pro děti
Pokyny pro obchodní požadavky na potraviny určené dětem

Guidelines for Marketing Requirements of Food directed to Children 

C50A, S00S, 

S10E
27. 08. 2021

G/TBT/N/BOL/13/Add.1 Bolívie 28. 06. 2021 Addendum
Kosmetické 

přípravky

Usnesením č. 2206 Andského společenství bylo schváleno andské 

technické nařízení o správné výrobní praxi (GMP) pro kosmetické 

přípravky.

Through Resolution No. 2206 of the Andean Community, the Andean 

Technical Regulation of Good Manufacturing Practices (GMP) in 

Cosmetic Products was approved.

C20P, S10E _

G/TBT/N/COL/236/Add.1 Kolumbie 28. 06. 2021 Addendum
Kosmetické 

přípravky

Usnesením č. 2206 Andského společenství bylo schváleno andské 

technické nařízení o správné výrobní praxi (GMP) pro kosmetické 

přípravky.

Through Resolution No. 2206 of the Andean Community, the Andean 

Technical Regulation of Good Manufacturing Practices (GMP) in 

Cosmetic Products was approved.

C20P, S10E _

G/TBT/N/ECU/342/Add.1 Ekvádor 28. 06. 2021 Addendum
Kosmetické 

přípravky

Usnesením č. 2206 Andského společenství bylo schváleno andské 

technické nařízení o správné výrobní praxi (GMP) pro kosmetické 

přípravky.

Through Resolution No. 2206 of the Andean Community, the Andean 

Technical Regulation of Good Manufacturing Practices (GMP) in 

Cosmetic Products was approved.

C20P, S10E _

G/TBT/N/PER/110/Add.1 Peru 28. 06. 2021 Addendum
Kosmetické 

přípravky

Usnesením č. 2206 Andského společenství bylo schváleno andské 

technické nařízení o správné výrobní praxi (GMP) pro kosmetické 

přípravky.

Through Resolution No. 2206 of the Andean Community, the Andean 

Technical Regulation of Good Manufacturing Practices (GMP) in 

Cosmetic Products was approved.

C20P, S10E _

G/TBT/N/KOR/981 Korea 28. 06. 2021 Notifikace
Chemické výrobky a 

biocidy

„Návrh částečné změny prováděcího pravidla zákona o bezpečnosti 

chemických výrobků a biocidů pro spotřebitele“ 

“Draft partial amendment of the Enforcement Rule of the Act on 

Consumer Chemical Products and Biocides Safety”

C40A, C50C 27. 08. 2021

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173051?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173052?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173053?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173057?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173057?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173057?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173057?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173055?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/TPKM/461

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

28. 06. 2021 Notifikace Mikrovlnné trouby

Návrh změn požadavků na zákonnou kontrolu pro mikrovlnné trouby

Proposal for amendments to the legal inspection requirements for 

microwave ovens 

I10, N20E, 

S50E
27. 08. 2021

G/TBT/N/SAU/1203 Saúdská Arábie 29. 06. 2021 Notifikace Zvedací zařízení

Technické předpisy pro bezpečnost strojních zařízení - část 3: 

Zvedací zařízení

Technical Regulation for Machinery Safety – Part 3: Lifting 

Equipment

B20, I30, 

X00M, X40M
28. 08. 2021

G/TBT/N/USA/1727/Add.2 USA 29. 06. 2021 Addendum

Širokopásmové 

internetové a 

mobilní služby 

(bezdrátové 

telekomunikace)

V tomto dokumentu Komise uděluje žádost společnostem SpaceX 

Holdings, LLC, WorldVu Satellites Limited, Kepler 

Communications, Intelsat License LLC a SES S.A. o prodloužení 

lhůty pro odpověď na komentář u navrhovaného pravidla 

zveřejněného ve federálním registru.

 In this document, the Commission grants the request by SpaceX 

Holdings, LLC, WorldVu Satellites Limited, Kepler 

Communications, Intelsat License LLC, and SES S.A., for an 

extension of the reply comment deadline for the proposed rule 

published in the Federal Register.

N20E, V00T, 

SERV60
17. 07. 2021

G/TBT/N/USA/1742 USA 29. 06. 2021 Notifikace Chemické látky

TSCA oddíl 8 (a) (7) Požadavky na podávání zpráv a vedení záznamů 

pro perfluoroalkylové a polyfluoroalkylové látky

TSCA Section 8(a)(7) Reporting and Recordkeeping Requirements 

for Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances 

C10C, S70E 27. 08. 2021

G/TBT/N/USA/1653/Add.2 USA 29. 06. 2021 Addendum Fazole

Zemědělská marketingová agentura (AMS) Ministerstva zemědělství 

Spojených států amerických (USDA) reviduje metodu výkladu v 

příručce pro kontrolu fazofí pro stanovení kritérií kvality vzorků, 

která se týká třídy černých fazolí v normách USA pro fazole.

The United States Department of Agriculture's (USDA) Agricultural 

Marketing Service (AMS) is revising the method of interpretation for 

the determination of "sample grade criteria" in the Bean Inspection 

Handbook, pertaining to the class "Blackeye beans" in the U.S. 

Standards for Beans.

C20A, C50A _

G/TBT/N/CAN/647 Kanada 29. 06. 2021 Notifikace
Potravinové 

doplňky

Předpisy, kterými se mění předpisy o potravinách a léčivech 

(potravinové doplňky)

Regulations Amending the Food and Drug Regulations 

(Supplemented Foods) 

C50A, C80A, 

C10P, S10E
25. 08. 2021

G/TBT/N/BRA/1201 Brazílie 29. 06. 2021 Notifikace Betonové tvárnice

Konsolidace technického předpisu pro betonové tvárnice pro zdivo.

Consolidation of technical regulation for blocks of concrete for 

masonry.

B10, X00M _

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173054?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173062?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173066?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173065?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173067?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173068?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173072?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/NIC/169 Nikaragua 29. 06. 2021 Notifikace Zdravotní předpisy

Zákon č. 1068 pro vytvoření zákona Národního úřadu pro zdravotní 

předpisy

Law No. 1068, Creating Law of the National Sanitary Regulation 

Authority

S00S, X00M _

G/TBT/N/USA/1741 USA 29. 06. 2021 Notifikace Hospodářská zvířata

Navrhované pravidlo zavádí postupy k prevenci týrání zvířat 

postupným ukončováním extrémních metod omezování chovu 

hospodářských zvířat a prodeje produktů vyrobených ze zvířat 

chovaných tímto způsobem.

Proposed rule - Establishes procedures to prevent animal cruelty by 

phasing out extreme methods of farm animal confinement and the 

sale of products produced from animals confined in such manners. 

C20A, C90A 03. 08. 2021

G/TBT/N/BRA/964/Add.2 Brazílie 29. 06. 2021 Addendum
Klimatizační 

zařízení

Inmetro vydal vyhlášku č. 269 dne 22. června 2021, která schvaluje 

konsolidaci požadavků na posuzování shody klimatizačních zařízení.

Inmetro, issued the Ordinance No. 269, 22 June 2021 that approves 

the consolidation of conformity assessment requirements for air 

conditioners.

N20E, S50E, 

X00M
_

G/TBT/N/EU/808 EU 29. 06. 2021 Notifikace
Zdravotnická 

zařízení

Návrh směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se mění 

příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, 

pokud jde o výjimku pro použití bis 2-ethylhexylftalátu (DEHP), 

butylbenzylftalátu (BBP), dibutylftalátu (DBP) a diisobutylftalátu 

(DIBP) v náhradních dílech opravených a použitých k opravě nebo 

renovaci zdravotnických zařízení.

Draft Commission Delegated Directive amending, Annex IV to 

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the 

Council as regards an exemption for the use of bis(2-ethylhexyl) 

phthalate (DEHP), butyl benzyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate 

(DBP) and diisobutyl phthalate (DIBP) in spare parts recovered 

from and used for the repair or refurbishment of medical devices.

C00C, N20E, 

S10S, S70E
14. 07. 2021

G/TBT/N/EU/809 EU 29. 06. 2021 Notifikace
Elektrody pro 

analýzu tekutin

Návrh směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se mění 

příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, 

pokud jde o výjimku pro použití bis 2-ethylhexylftalátu (DEHP) v 

iontově selektivních elektrodách pro analýzu tekutin v lidském těle 

a/nebo v dialyzačních roztokách.

Draft Commission Delegated Directive amending, Annex IV to 

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the 

Council as regards an exemption for the use of bis(2-ethylhexyl) 

phthalate (DEHP) in ion-selective electrodes for analysing human 

body fluids and/or in dialysate fluids.

C00C, N40E, 

N20E, S10S
14. 07. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173063?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173064?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173080?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173081?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173082?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/EU/810 EU 29. 06. 2021 Notifikace

Cívky pro 

magnetickou 

rezonanci

Návrh směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se mění 

příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, 

pokud jde o výjimku pro použití bis 2-ethylhexylftalátu (DEHP) v 

plastových součástkách v detektorových cívkách magnetické 

rezonance (MRI). 

Draft Commission Delegated Directive amending Annex IV to 

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the 

Council as regards an exemption for the use of bis(2-ethylhexyl) 

phthalate (DEHP) in plastic components in magnetic resonance 

imaging (MRI) detector coils.

C00C, N40E, 

N20E, S10S
14. 07. 2021

G/TBT/N/BRA/419/Add.3 Brazílie 30. 06. 2021 Addendum
Keramické stavební 

prvky 

Inmetro vydal nařízení č. 270 dne 23. června 2021, kterým se 

schvaluje konsolidace technického předpisu pro keramické prvky pro 

zdivo.

Inmetro, issued Ordinance No. 270, 23 June 2021 that approves the 

consolidation of technical regulation for ceramic components for 

masonry.

B10, X00M _

G/TBT/N/BRA/445/Add.3 Brazílie 30. 06. 2021 Addendum Mikrovlnné trouby

Inmetro vydal vyhlášku č. 268 dne 22. června 2021, která schvaluje 

konsolidaci požadavků na technickou kvalitu a požadavky na 

posuzování shody pro mikrovlnné trouby.

Inmetro, issued the Ordinance No. 268, 22 June 2021 that approves 

the consolidation of technical quality regulation and conformity 

assessment requirements for microwave ovens.

N20E, S50E, 

X00M
_

G/TBT/N/USA/1620/Rev.1 USA 30. 06. 2021 Revize

Zkušební postupy 

pro vysoce výkonné 

motory a vozidla

Zdokonalení testovacích postupů pro těžké výkonné motory a vozidla 

a další technické změny

Improvements for Heavy-Duty Engine and Vehicle Test Procedures, 

and Other Technical Amendments

N40E, T40T, 

S50E, S80E
30. 08. 2021

G/TBT/N/USA/1620/Rev.1/

Add.1
USA 30. 06. 2021 Addendum

Zkušební postupy 

pro vysoce výkonné 

motory a vozidla

Zdokonalení testovacích postupů pro těžké výkonné motory a vozidla 

a další technické změny. EPA rovněž provádí další regulační změny 

týkající se lehkých užitkových vozidel, těžkých nákladních vozidel, 

dálničních motocyklů, lokomotiv, lodních motorů, jiných nesilničních 

motorů a vozidel a stacionárních motorů. 

Improvements for Heavy-Duty Engine and Vehicle Test Procedures, 

and Other Technical Amendments. EPA is also making other 

regulatory amendments concerning light-duty vehicles, heavy-duty 

vehicles, highway motorcycles, locomotives, marine engines, other 

nonroad engines and vehicles, and stationary engines. 

N40E, T20T, 

T30T, T40T, 

S50E, S80E

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173083?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173084?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173086?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173088?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173089?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/173089?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/CHL/560 Chile 30. 06. 2021 Notifikace
Kuchyňské 

spotřebiče

Tento protokol stanoví postup certifikace kuchyňských spotřebičů pro 

domácí použití a podobné účely v souladu s rozsahem a oblastí 

použití normy IEC 60335-2-14: 2016 + AMD1: 2019 CSV.

This protocol establishes the certification procedure for kitchen 

machines for domestic use and similar purposes in accordance with 

the scope and field of application of the Standard IEC 60335-2-14: 

2016 + AMD1: 2019 CSV.

H00, N20E, 

X00M
29. 08. 2021

G/TBT/N/CAN/648 Kanada 30. 06. 2021 Notifikace Přírodní produkty

Předpisy, kterými se mění předpisy o přírodních produktech pro 

zdraví 

Regulations amending the Natural Health Products Regulations

C50A, C60A, 

C80A
04. 09. 2021

G/TBT/N/CAN/649 Kanada 30. 06. 2021 Notifikace

Hodnoty draslíku a 

sodíku v 

potravinách

„Health Canada“ navrhuje aktualizace hodnot draslíku a sodíku pro 

konkrétní věkové skupiny v tabulce denních hodnot.

Health Canada’s Food Directorate is proposing updates to the 

potassium and sodium values for specific age groups in the Table of 

Daily Values.

C50A, C80A, 

S10E, S00S
07. 09. 2021

G/TBT/N/CAN/650 Kanada 30. 06. 2021 Notifikace Potraviny

„Health Canada“ navrhuje změny v tabulce doporučených množství 

pro potraviny (TRA) na základě nových údajů o spotřebě a 

obchodních trendech.

Health Canada is proposing amendments to the Table of Reference 

Amounts for Food (TRA) based on new consumption data and 

market trends.

C50A, C60A, 

S10E, S00S
07. 09. 2021

G/TBT/N/JPN/703 Japonsko 30. 06. 2021 Notifikace Bezpilotní letadla

Stanovení technických norem pro vzdálené ID jako funkce pro 

dálkovou identifikaci bezpilotních letadel.

Establishment of technical standards for Remote ID as a function for 

remotely identifying unmanned aircraft.

T10T 29. 08. 2021

G/TBT/N/BRA/1202 Brazílie 01. 07. 2021 Notifikace Měřiče pitné vody

Vyhláška Inmetro č. 280, která schvaluje Metrologický technický 

předpis (RTM) a jeho přílohy týkající se měřičů studené pitné vody a 

teplé vody.

Inmetro Ordinance No. 280 amends, which approves the 

Metrological Technical Regulation (RTM) and its annexes on meters 

for cold drinking water and hot water.

I10 _

G/TBT/N/CHE/260 Švýcarsko 01. 07. 2021 Notifikace

Nebezpečné 

chemické látky a 

přípravky

Přílohy č. 2 a 3 vyhlášky o ochraně před nebezpečnými látkami a 

přípravky - aktualizace technických předpisů pro klasifikaci, 

označování a balení látek a přípravků.

Annexes 2 and 3 of the Ordinance on Protection against Dangerous 

Substances and Preparations - technical regulations for the 

classification, labelling and packaging of substances and 

preparations will be updated.

C00C, C10C, 

S70E
03. 08. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173090?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173091?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173092?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173093?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173098?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173102?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173103?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1088/Rev.2/

Add.1
USA 01. 07. 2021 Addendum

Elektronické 

cigarety

Navrhované pravidlo mění pravidlo, které zakazuje prodejci tabáku 

prodávat výrobcem zapečetěné elektronické cigarety s koncentrací 

nikotinu vyšší než 3% hmotnostní nikotinu na jedno balení nebo 

překračující koncentraci nikotinu 36 mg/ml s účinností od 1. září 

2021.

Proposed Rule amends rule that would prohibit a tobacco retailer 

from selling a manufacturer sealed electronic cigarette product with 

a nicotine concentration that is greater than 3% nicotine by weight 

per container, or exceeds a 36mg/mL concentration of nicotine 

effective 1 September 2021.

X00M 15. 07. 2021

G/TBT/N/USA/1146/Add.3 USA 01. 07. 2021 Addendum

Regulace zábavní 

pyrotechniky a 

souvisejících 

výbušných 

materiálů

Navrhované pravidlo mění nařízení o zábavní pyrotechnice a 

souvisejících výbušných materiálech.

Proposed Rule amends Regulation of Fireworks and Related 

Explosive Materials.

B20, H00, 

X00M, X20M
27. 07. 2021

G/TBT/N/USA/907/Add.3 USA 01. 07. 2021 Addendum

Zkušební postupy 

pro odvlhčovače - 

žádost o informace

Americké ministerstvo energetiky („DOE“) provádí předběžné 

hodnocení, aby zjistilo, zda přistoupit k tvorbě pravidel s cílem 

změnit zkušební postup pro odvlhčovače.

The U.S. Department of Energy ("DOE") is undertaking an early 

assessment review to determine whether to proceed with a 

rulemaking to amend the test procedure for dehumidifiers. 

I10, N20E, 

S50E, X00M
30. 06. 2021

G/TBT/N/USA/996/Add.4 USA 01. 07. 2021 Addendum

Normy úspory 

energie pro 

rezidenční 

odvlhčovače - 

změna doby pro 

komentáře

Žádost o informace týkající se norem úspory energie odvlhčovačů - 

prodloužení lhůty pro veřejné připomínky

Request for information pertaining to the energy conservation 

standards for dehumidifiers - extension of the public comment period 

to allow public comments 

I10, N20E, 

S50E, X00M
21. 07. 2021

G/TBT/N/USA/1285/Rev.1/

Add.2
USA 01. 07. 2021 Addendum

Výrobky určené pro 

spánek kojenců

Toto konečné pravidlo stanovuje bezpečnostní normy pro výrobky 

určené pro spánek kojenců.

This final rule establishing a safety standard for infant sleep 

products.

H30, S00S, 

X00M
_

G/TBT/N/USA/590/Rev.1/A

dd.1
USA 01. 07. 2021 Addendum Matrace

CPSC vydává toto konečné pravidlo za účelem změny své normy pro 

hořlavost matrací a podložek na matrace.

CPSC is issuing this final rule to amend its Standard for the 

Flammability of Mattresses and Mattress Pads.

X30M, S00S _

G/TBT/N/IDN/134 Indonésie 02. 07. 2021 Notifikace Různé výrobky

Tento návrh vyhlášky určuje typy výrobků a spotřebního zboží, které 

musí mít halal certifikaci. 

This draft decree determines the types of products and consumer 

goods that must be halal certified.

C20A, C50A, 

CA0A, C10P, 

C20P, C00C, 

S10E, X00M 

31. 08. 2021
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G/TBT/N/THA/624 Thajsko 02. 07. 2021 Notifikace Ocel

Návrh ministerského nařízení na plochou ocel válcovanou za tepla 

pro konstrukční použití strojů (TIS 1501-2564 (2021)) 

Draft Ministerial Regulation on Hot-rolled flat steel for machine 

structural use (TIS 1501-2564(2021))

X50M 31. 08. 2021

G/TBT/N/THA/625 Thajsko 02. 07. 2021 Notifikace Elektrické žehličky

Návrh ministerského nařízení o domácích a podobných elektrických 

spotřebičích - bezpečnost - část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické 

žehličky (TIS 60335-2 (3): 2564 (2021))

Draft Ministerial Regulation on Household and Similar Electrical 

Appliances - Safety - Part 2-3: Particular Requirements for Electric 

Irons (TIS 60335-2(3):2564(2021))

H00, N20E 31. 08. 2021

G/TBT/N/MEX/498 Mexiko 02. 07. 2021 Notifikace
Motorová vozidla - 

zabezpečení nákladu

Technické požadavky na zajištění nákladu proti pohybu a pádu.

The technical requirements for securing the load are established in 

such a way as to prevent its movement and fall.

B20, T40T 31. 08. 2021

G/TBT/N/VNM/194 Vietnam 02. 07. 2021 Notifikace
Kontrola 

dováženého zboží

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví mechanismus řízení, metody, 

nařízení a postupy pro státní kontrolu kvality a bezpečnosti potravin 

aplikované na dovážené zboží

Draft of Decree stipulating management mechanism, methods, order 

and procedures for state inspection of quality and food safety 

applied to imported goods 

C00A, X00M 12. 07. 2021
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