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G/TBT/N/IND/230 Indie 04. 07. 2022 Notifikace Alkoholické nápoje

Pozměňovací návrh nařízení a normy o bezpečnosti potravin 

(alkoholické nápoje), 2022 

Draft Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment 

Regulations, 2022

C50A, C60A 02. 09. 2022

G/TBT/N/BRA/1409 Brazílie 04. 07. 2022 Notifikace
Nabíjecí zařízení 

pro mobilní telefony

Veřejná konzultace k návrhu technických požadavků na posouzení 

shody nabíjecího rozhraní mobilního telefonu s normou USB typ-C. 

Public Consultation Proposal for technical requirements for 

conformity assessment of mobile phone charging interface with USB 

Type-C standard.

N20E, V20T, 

X00M
26. 08. 2022

G/TBT/N/USA/1890 USA 04. 07. 2022 Notifikace Toxické látky

Perchlorethylen (PCE); návrh revize zákona o kontrole toxických 

látek (TSCA) pro stanovení rizik

Perchloroethylene (PCE); Draft Revision to Toxic Substances 

Control Act (TSCA) Risk Determination

C10C, S70E 01. 08. 2022

G/TBT/N/USA/865/Rev.1 USA 04. 07. 2022 Revize

Komerční 

chladničky, 

chladničky s 

mrazničkou a 

mrazničky

DOE navrhuje změnit zkušební postupy pro komerční chladničky, 

chladničky s mrazničkou a mrazničky odkazem na nejnovější verze 

příslušných průmyslových norem. DOE požaduje vyjádření od 

zúčastněných stran k návrhu. 

DOE proposes to amend the test procedures for commercial 

refrigerators, refrigerator-freezers, and freezers to reference the 

latest versions of the applicable industry standards. DOE is seeking 

comment from interested parties on the 

proposal.

N20E, S50E 29. 08. 2022

G/TBT/N/USA/1816/Add.1 USA 04. 07. 2022 Addendum Obnovitelná paliva

Program normy obnovitelných paliv (RFS): roční pravidla RFS; toto 

opatření upravuje zákonem stanovené objemové cíle pro roky 2021 a 

2022

Renewable Fuel Standard (RFS) Program: RFS Annual Rules; this 

action modifies the 2021 and 2022 statutory volume targets

N00E, S30E _

G/TBT/N/USA/857/Add.5 USA 04. 07. 2022 Addendum

Vestavěné 

chladničky a 

mrazničky

Program na úsporu energie: normy na úsporu energie pro vestavěné 

chladničky a mrazničky; oznámení o dostupnosti předběžného 

dokumentu technické podpory a žádost o komentář 

Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for 

Walk-In Coolers and Freezers; Notification of availability of 

preliminary technical support document and request for comment

N20E, S50E _
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G/TBT/N/USA/1043/Add.3 USA 04. 07. 2022 Addendum
Dětské přenosné 

sedačky

Oznámení o dostupnosti a žádost o komentář: revize k dobrovolné 

normě pro dětské přenosné sedačky 

Notice of Availability and Request for Comment: Revision to the 

Voluntary Standard for Infant Bouncers Seats

H30 _

G/TBT/N/JPN/741/Add.1 Japonsko 04. 07. 2022 Addendum Léčiva

Označení Shitei Yakubutsu (označené látky), na základě zákona o 

zajištění kvality, účinnosti a bezpečnosti výrobků včetně léčiv a 

zdravotnických prostředků. 

Designation of Shitei Yakubutsu (designated substances), based on 

the Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of Products 

Including Pharmaceuticals and Medical Devices.

C10P, S10S _

G/TBT/N/TZA/801 Tanzanie 04. 07. 2022 Notifikace
Stanovení rtuti ve 

vodě

PCD 339 – 2:2022, Metody odběru vzorků a testování (fyzikální a 

chemické) pro vodu a odpadní vody – část 2: rtuť, první vydání

PCD 339 – 2:2022, Methods of sampling and test (physical and 

chemical) for water and wastewater- Part 2: Mercury, First Edition 

I10, S70E, 

C10C, N20E
02. 09. 2022

G/TBT/N/TZA/803 Tanzanie 04. 07. 2022 Notifikace
Těžba ropy a 

zemního plynu

PCD 342:2022, Požadavky na bezpečnost práce při průzkumu a těžbě 

ropy a zemního plynu na pevnině — první vydání 

PCD 342:2022, Occupational safety for onshore oil and gas 

exploration and production operations — Requirements, First 

Edition 

B20, N00E, 

N30E, N40E, 

S50E

02. 09. 2022

G/TBT/N/TZA/802 Tanzanie 04. 07. 2022 Notifikace
Těžba ropy a 

zemního plynu

PCD 341:2022, Ochrana životního prostředí – Požadavky na 

průzkum a těžbu ropy a zemního plynu na pevnině – první vydání 

PCD 341:2022, Environmental protection — Onshore oil and gas 

exploration and production operations — Requirements, First 

Edition 

B20, N00E, 

N30E, N40E, 

S50E

02. 09. 2022

G/TBT/N/HKG/52 Hongkong 05. 07. 2022 Notifikace

Světelné diody 

(LED) lampy, 

plynové sporáky a 

plynové průtokové 

ohřívače vody

Zahrnutí lampy emitující světlo (LED), plynových vařičů a 

plynových průtokových ohřívačů vody do povinného schématu 

označování energetické účinnosti (MEELS) a specifikace zkušební 

normy a požadavků na energetickou účinnost těchto spotřebičů. 

To include light-emitting diode (LED) lamps, gas cookers and gas 

instantaneous water heaters in the Mandatory Energy Efficiency 

Labelling Scheme (MEELS), and specify the test standards and 

energy efficiency performance requirements for these appliances.

I20, N30E, 

X00M, X40M, 

S50E

03. 09. 2022

G/TBT/N/THA/617/Add.1 Thajsko 06. 07. 2022 Addendum

Audio, video a 

audiovizuální 

systémy obecně, 

Informační 

technologie (IT) 

obecně

Ministerské nařízení o audio/video zařízení, informačních a 

komunikačních technologiích – Část 1: Bezpečnostní požadavek (TIS 

62368 Část 1-2563(2020)) 

The Ministerial Regulation on Audio/video, information and 

communication technology equipment - Part 1: Safety requirement 

(TIS 62368 Part 1-2563(2020)) 

V00T, S00S _
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G/TBT/N/GMB/12 Gambie 06. 07. 2022 Notifikace Baobabový prášek

Tato gambijská norma předepisuje požadavky, metody odběru vzorků 

a testování prášku z plodů baobabu (Adansonia digitala) určeného k 

lidské spotřebě a průmyslovému použití. 

This Gambian standard prescribes requirements, methods of 

sampling and test for baobab fruit powder (Adansonia digitala) 

intended for human consumption and industrial use.  

C50A, C60A, 

S50E
08. 08. 2022

G/TBT/N/ECU/494/Add.2 Ekvádor 06. 07. 2022 Addendum

Farmaceutika; 

kosmetické toaletní 

potřeby 

Nový termín pro přijímání připomínek k Projektu technického 

hygienického nařízení pro regulaci a kontrolu výrobků pro humánní 

využití a spotřebu, které obsahují nepsychoaktivní konopí 

(´cannabis´) nebo konopí (´hemp´) nebo jejich deriváty. 

New deadline for the period for receiving comments on the 

Technical Sanitary Regulation Project for the regulation and control 

of products for human use and consumption that contain non-

psychoactive cannabis or hemp, or its derivatives.

C10P, C20P, 

S00S
03. 08. 2022

G/TBT/N/GMB/10 Gambie 06. 07. 2022 Notifikace
Produkty z listů 

moringy

Tato gambijská norma specifikuje požadavky na kvalitu a metody 

testování produktů z listů moringy (moringa oleifera a M16) 

vhodných pro použití jako nápoj a doplněk výživy. Norma zahrnuje 

prášek z listů moringy, čaj, tablety a kapsle. 

This Gambian standard specifies the quality requirements and 

methods of test for moringa (moringa oleifera and M16) leaf 

products suitable for use as a beverage and nutritional supplement. 

The standard covers moringa leaf powder, tea, tablets and capsules. 

C50A, C60A, 

C80A, S00S
08. 08. 2022

G/TBT/N/PHL/291 Filipíny 06. 07. 2022 Notifikace
Pesticidy a jiné 

agrochemikálie

Cílem navrhovaného vydání je zlepšit soulad žádostí o registraci 

pesticidů s právními předpisy a usnadnit to vytvořením cesty pro 

přezkum a předběžné schválení nových a upravených protokolů 

zkoušek biologické účinnosti, které budou předloženy na podporu 

registrace pesticidů podle DOH AO č. 2019-0008. 

The proposed issuance aims to improve the regulatory compliance of 

pesticide registration applications and facilitate the same through 

the establishment of a pathway for the review and pre-approval of 

novel and modified bio-efficacy test protocols, which will be 

submitted in support of pesticide registration under DOH AO No. 

2019-0008.

C00C, C40C, 

S00S
29. 07. 2022

G/TBT/N/USA/1171/Add.2 USA 06. 07. 2022 Addendum Chemické látky

Významná nová použití chemických látek; Aktualizace 

Komunikačního programu o rizicích a regulačního rámce; Drobné 

změny požadavků na ohlašování předvýrobních oznámení 

Significant New Uses of Chemical Substances; Updates to the 

Hazard Communication Program and Regulatory Framework; 

Minor Amendments to Reporting Requirements for Premanufacture 

Notices 

C00C, S50E, 

S10S 
_
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G/TBT/N/EU/907 EU 06. 07. 2022 Notifikace Potraviny

Tento návrh nařízení Komise se týká zamítnutí schválení zdravotního 

tvrzení uváděného na potravinách a odkazujícího na vývoj a zdraví 

dětí v souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a 

zdravotních tvrzeních při označování potravin. 

This draft Commission Regulation concerns the refusal of 

authorisation of a health claim made on foods and referring to 

children’s development and health in accordance with Article 17(3) 

of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of 

the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims 

made on foods.

C50A, C60A, 

S00S
04. 09. 2022

G/TBT/N/GMB/11 Gambie 06. 07. 2022 Notifikace Med

Tato gambijská norma se vztahuje na všechny medy produkované 

včelami a vztahuje se na všechny způsoby úpravy medu, které jsou 

zpracovány a nakonec určeny k přímé spotřebě. Týká se také medu 

pro průmyslové použití nebo jako přísady do jiných potravin a medu 

baleného za účelem prodeje do volně ložených nádob, které lze 

přebalit do maloobchodních balení. 

This Gambian standard applies to all honeys produced by honey 

bees and covers all styles of honey presentations which are 

processed and ultimately intended for direct consumption. It also 

covers honey for industrial uses or as an ingredient in other foods 

and honey packed for sale in bulk containers which may be repacked 

into retail packs. 

C50A, C60A, 

C80A, S10E, 

S00S 

08. 08. 2022

G/TBT/N/ECU/514 Ekvádor 06. 07. 2022 Notifikace

PROJEKT 

ČÁSTEČNÉ 

ZMĚNY 

TECHNICKÉHO 

ZDRAVOTNÍHO 

NAŘÍZENÍ

PROJEKT ČÁSTEČNÉ ZMĚNY TECHNICKÉHO 

ZDRAVOTNÍHO NAŘÍZENÍ K NÁHRADĚ SPRÁVNÉ VÝROBNÍ 

PRAXE FARMACEUTICKÝCH LABORATOŘÍ

PARTIAL AMENDMENT PROJECT TO THE TECHNICAL 

HEALTH REGULATION TO SUBSTITUTE GOOD 

MANUFACTURING PRACTICES FOR PHARMACEUTICAL 

LABORATORIES

C10P, S00S, 

X00M
04. 09. 2022

G/TBT/N/JAM/112 Jamajka 06. 07. 2022 Notifikace

Limit obsahu olova 

v barvách a 

podobných 

povrchových 

nátěrech

Tato norma poskytuje obecné požadavky na maximální limit obsahu 

olova v barvách a lacích dodávaných v tekuté a sušené formě, jakož i 

na odběr vzorků a analýzu. 

This standard provides general requirements for the maximum limit 

for the lead content in paints and varnishes supplied in fluid and 

dried form as well as sampling and analysis.

C00C, C30C, 

S50E, S00S 
08. 07. 2022

G/TBT/N/MEX/280/Add.2 Mexiko 06. 07. 2022 Addendum

Správné výrobní 

postupy v 

kosmetických 

výrobcích

Vstupy a infrastruktura pro výrobu kosmetiky. 

Inputs and infrastructure for the manufacture of cosmetics.

C20P, S50E, 

S00S, S80E
_
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G/TBT/N/EU/908 EU 06. 07. 2022 Notifikace

Maximální limity 

reziduí pro 

klothianidin a 

thiamethoxam 

Navrhovaný návrh nařízení se zabývá problémem životního prostředí 

globální povahy, kterým je celosvětový úbytek opylovačů. Týká se 

přezkumu všech stávajících maximálních limitů reziduí (MLR) pro 

klothianidin a thiamethoxam na limit kvantifikace v souladu s 

nařízením (ES) č. 396/2005. 

The proposed draft Regulation addresses an environmental concern 

of global nature, that it is the decline of pollinators worldwide. It 

concerns the review of all existing maximum residue levels (MRLs) 

for clothianidin and thiamethoxam to the limit of quantification in 

accordance with Regulation (EC) No 396/2005. 

C40A, C90A, 

S50E 
04. 09. 2022

G/TBT/N/KOR/1082 Korea 06. 07. 2022 Notifikace

Normy pro 

označování 

hygienických 

výrobků

MFDS navrhuje změnit „Normy pro označování hygienických 

výrobků“ takto: A. Vyloučit korejské značení v hygienických 

produktech dovážených pro výzkumné účely B. Zlepšit uvádění 

norem a metod použití čisticích prostředků a oplachovacích 

prostředků zohledněním vlastností produktu C. Úpravit regulaci pro 

označení obvodu pasu u plen pro dospělé D. Vyjasnit způsob 

označování názvem materiálu.

MFDS is proposing to amend the “Labelling Standards for Hygiene 

Products” as follows : A. Exclude Korean labelling in hygiene 

products imported for research purposes B. Improve the indication 

of usage standards and methods of cleaning agents and rinse aids by 

considering product characteristics C. Modification of regulation 

for waist circumference labelling in adult diapers D. Clarification of 

material name labelling method.

C20P, X40M 04. 09. 2022

https://eping.wto.org/en/Search/Index?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-07-06&distributionDateTo=2022-07-06&viewData=G%2FTBT%2FN%2FEU%2F908
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G/TBT/N/KOR/1083 Korea 06. 07. 2022 Notifikace
Normy pro 

označování potravin

Korejské ministerstvo pro bezpečnost potravin a léčiv by rádo 

revidovalo normy pro označování potravin takto: 1) Upřesnit 

podmínky pro výjimky na označování balíčků prodávaných online 

jako balíčky produktů 2) Upravit prohlášení v označení podle změn 

provedených v kategorizaci koření 3) Zohlednit revizi provedenou v 

systému klasifikace potravinářských přídatných látek používaných při 

výrobě sloučenin na bázi žvýkaček, jako jsou estery mastných kyselin 

glycerinu. 

The Ministry of Food and Drug Safety of Korea would like to revise 

the Foods Labeling Standards as follows:

1) Specify the conditions for exemptions on labeling packages sold 

online as product bundles

2) Modify labeling statements accordingly to the changes made in 

the categorization of spices

3) Reflect the revision made to the classification system for food 

additives used in manufacturing chewing gum base compounds such 

as Glycerin Fatty Acid Esters.

C50A, C60A, 

S00S
29. 08. 2022

G/TBT/N/IND/231 Indie 06. 07. 2022 Notifikace

Dodatek k oznámení 

o povinném 

testování a 

certifikaci 

telekomunikačních 

systémů (MTCTE) 

– fáze III a IV

Schéma MTCTE je spouštěno postupně a telekomunikační produkty 

postupně přecházejí do režimu MTCTE. Toto je dodatek k oznámení 

vydanému pro fázi III a IV MTCTE zveřejněný pod 

G/TBT/N/IND/218 dne 15. listopadu 2021 a změna pod 

G/TBT/N/IND/229 ze dne 17. března 2022. 

MTCTE Scheme is being launched in a phased manner and telecom 

products are gradually being brought under MTCTE regime. This is 

amendment to the notification issued for MTCTE Phase III & IV 

published vide G/TBT/N/IND/218 on 15 November 2021 and 

amendment vide G/TBT/N/IND/229 dated 17 March 2022. 

V00T, S00S 04. 09. 2022

G/TBT/N/USA/1891 USA 06. 07. 2022 Notifikace Methylenchlorid

EPA oznamuje dostupnost návrhu revize určování rizik pro 

hodnocení rizika methylenchloridu vydaného podle TSCA a žádá o 

veřejné připomínky. 

EPA is announcing the availability of and seeking public comment 

on a draft revision to the risk determination for the methylene 

chloride risk evaluation issued under TSCA.  

S00S, S10S, 

S50E, C00C
04. 08. 2022
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G/TBT/N/TPKM/497

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

06. 07. 2022 Notifikace

Pásy pro pracovní 

polohování a 

zádržné prostředky 

a lana pro pracovní 

polohování, 

celotělové postroje a 

bezpečnostní pásy 

(typ upevnění) 

S ohledem na zvýšení výkonu pásů pro pracovní polohování a 

zádržných prostředků a pracovních polohovacích lan a celotělových 

postrojů navrhuje Úřad pro normy, metrologii a inspekci (BSMI) 

aktualizovat standardy inspekce. 

With a view to enhancing the performance of belts for work 

positioning and restraint and work positioning lanyards and full-

body harnesses, the Bureau of Standards, Metrology and Inspection 

(BSMI) proposes to update the inspection standards.  

X00M, S00S 04. 09. 2022

G/TBT/N/USA/882/Add.3 USA 06. 07. 2022 Addendum

Federální normy pro 

bezpečnost 

motorových vozidel; 

Dětské zádržné 

systémy, dětské 

zádržné systémy – 

ochrana při bočním 

nárazu

Toto konečné pravidlo mění Federální standard bezpečnosti 

motorových vozidel (FMVSS) ( Standard) č. 213, „Dětské zádržné 

systémy“, a přidává FMVSS č. 213a, na který se odvolává norma č. 

213. 

This final rule amends Federal Motor Vehicle Safety Standard 

(FMVSS) (Standard) No. 213, "Child restraint systems," and adds 

FMVSS No. 213a, which is referenced by Standard No. 213. 

T40T, S00S _

G/TBT/N/BRA/1265/Add.3 Brazílie 06. 07. 2022 Addendum

Lidská krev; zvířecí 

krev 

TECHNOLOGIE 

ZDRAVOTNÍ 

PÉČE

Lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické, profylaktické 

nebo diagnostické použití; antiséra a jiné krevní složky a 

imunologické výrobky, též upravené nebo získané 

biotechnologickými procesy; vakcíny, toxiny, kultury 

mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné produkty (kód(y) HS: 

3002); TECHNOLOGIE ZDRAVOTNÍ PÉČE (kód(y) ICS: 11) 

Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic 

or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and 

immunological products, whether or not modified or obtained by 

means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of 

micro-organisms (excl. yeasts) and similar products (HS code(s): 

3002); HEALTH CARE TECHNOLOGY (ICS code(s): 11)

S00S, C10P _
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G/TBT/N/EU/906 EU 06. 07. 2022 Notifikace Potraviny

Tento návrh nařízení Komise se týká zamítnutí schválení některých 

zdravotních tvrzení při označování potravin, jiných než těch, která 

odkazují na snížení rizika onemocnění a na vývoj a zdraví dětí v 

souladu s článkem 18 nařízení (ES) č. 1924/2006 Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. Parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 

2006 o výživových a zdravotních tvrzeních na potravinách. 

This draft Commission Regulation concerns the refusal of 

authorisation of certain health claims made on foods, other than 

those referring to the reduction of disease risk and to children's 

development and health in accordance with Article 18 of Regulation 

(EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council 

of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. 

C50A, C60A, 

S00S
04. 09. 2022

G/TBT/N/CAN/662/Add.1 Kanada 07. 07. 2022 Addendum

Produkty 

zpracovaného ovoce 

nebo zeleniny

Po WTO notifikaci G/TBT/N/CAN/662 s termínem pro připomínky 

končícím 21. února 2022, byla přijata a zveřejněna navrhovaná 

změna dokumentu začleněná odkazem do kanadských nařízení o 

bezpečném jídle (SFCR) nazvaném „Kanadské kompendium tříd: 

Svazek 3 – Produkty zpracovaného ovoce nebo zeleniny“ a vstoupila 

v platnost dne 27. června 2022. 

Following the WTO notification G/TBT/N/CAN/662 with final date 

for comments ending on February 21, 2022, the proposed 

amendment to the document incorporated by reference into the Safe 

Food for Canadians Regulations (SFCR) titled “Canadian Grade 

Compendium: Volume 3 – Processed Fruit or Vegetable Products”, 

was adopted, published and entered into force on June 27, 2022.  

C50A, C60A _

G/TBT/N/CAN/632/Add.4 Kanada 07. 07. 2022 Addendum
Nařízení o čistém 

palivu

Nařízení jsou navrženy tak, aby snížily emise skleníkových plynů 

snížením intenzity uhlíku během životního cyklu (CI) kapalných 

fosilních paliv, konkrétně benzínu a nafty, používaných v Kanadě. 

The Regulations are designed to reduce GHG emissions by reducing 

the lifecycle carbon intensity (CI) of liquid fossil fuels, specifically 

gasoline and diesel, used in Canada.  

S50E, S80E, 

S00S, N30E
_

G/TBT/N/GBR/50 Velká Británie 07. 07. 2022 Notifikace

Nařízení o 

nebezpečných 

látkách

Zavedení nařízení, které stanoví účtování poplatků za zpracování 

žádostí o nové výjimky, obnovení výjimek a zrušení výjimek z 

omezení v nařízeních RoHS. 

Introducing a regulation that makes provision for the charging of 

fees for processing applications for new exemptions, renewals of 

exemptions and revocations of exemptions from restrictions in the 

RoHS Regulations. 

N20E, X00M, 

C10C
05. 09. 2022
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G/TBT/N/MWI/79 Malawi 08. 07. 2022 Notifikace Včelí vosk

Tento návrh normy Malawi specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro potravinářský včelí vosk používaný v 

potravinářském průmyslu. 

This draft Malawi standard specifies requirements, sampling and 

test methods for food grade beeswax used in the food industry. 

C50A, C60A, 

C20A
06. 09. 2022

G/TBT/N/MWI/77  Malawi 08. 07. 2022 Notifikace Mateří kašička

Tento návrh normy Malawi specifikuje výrobu a hygienické 

požadavky na mateří kašičku. 

This draft Malawi standard specifies the production and sanitary 

requirements for royal jelly.

C50A, C60A, 

C20A
06. 09. 2022

G/TBT/N/MWI/78 Malawi 08. 07. 2022 Notifikace Včelí propolis 

Tento návrh normy Malawi specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro včelí propolis určený k lidské spotřebě. 

This draft Malawi standard specifies the requirements, sampling and 

test methods for bee propolis intended for human consumption.

C50A, C60A, 

C20A
06. 09. 2022

G/TBT/N/ISR/1265 Izrael 08. 07. 2022 Notifikace

Domácí elektro-

plynové spotřebiče 

na pečení, vaření a 

grilování

Stávající povinná norma SI 1049, která se zabývá domácími elektro-

plynovými spotřebiči, bude prohlášena za dobrovolnou. Na tyto 

produkty se již vztahuje povinná norma SI 907 část 1. 

The existing Mandatory Standard, SI 1049, dealing with Domestic 

electric-gas appliances, shall be declared voluntary. These products 

are already covered by the Mandatory Standard SI 907 part 1.

N20E, N30E, 

I20 
06. 09. 2022

G/TBT/N/CRI/197 Kostarika 08. 07. 2022 Notifikace
Hygienická 

registrace léčiv

Požadavky a postup pro schvalování nebo uznávání hygienické 

registrace léčiv udělené regulačními orgány, které jsou členy 

Mezinárodní rady pro harmonizaci technických požadavků pro léčivé 

přípravky pro humánní použití (ICH). 

Requirements and procedure for the approval or recognition of the 

sanitary registration of medicines granted by the regulatory 

authorities that are members of the International Council for 

Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceutical 

Products for Human Use (ICH).

C10P, S00S, 

X00M
_

G/TBT/N/JPN/742 Japonsko 08. 07. 2022 Notifikace

Označení L-

Isoleucinu jako 

doplňkové látky

MAFF označí L-Isoleucin jako doplňkovou látku a stanoví své  

normy a specifikace ministerskou vyhláškou. 

MAFF will designate L-Isoleucine as a feed additive and establish 

its standards and specifications by the ministerial ordinance.

C50A, C60A, 

C80A, C90A, 

S00S

_
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G/TBT/N/TUR/202 Turecko 08. 07. 2022 Notifikace

Návrh komuniké o 

zrušení komuniké o 

určitých povinných 

normách 

Toto nařízení se týká mnoha různých kategorií výrobků. Toto 

komuniké zahrnuje turecké normy vydané TSE, jejichž číslo normy, 

název a rozsah jsou uvedeny v přiloženém textu. 

This regulation concerns many different categories of products. This 

Communique covers the Turkish standards published by TSE, which 

standard number, title and scope are given in the attached text.

X00M, B00, 

N00E, I20
06. 09. 2022

G/TBT/N/TUR/201 Turecko 08. 07. 2022 Notifikace

Návrh komuniké o 

povinném zavádění 

tureckých norem 

Toto nařízení se týká mnoha různých kategorií výrobků. Toto 

komuniké zahrnuje turecké normy vydané TSE, jejichž číslo normy, 

název a rozsah jsou uvedeny v přiloženém textu. 

This regulation concerns many different categories of products. This 

Communique covers the Turkish standards published by TSE, which 

standard number, title and scope are given in the attached text.

X00M, B00, 

N00E, I20
06. 09. 2022

G/TBT/N/CAN/506/Rev.1/

Add.1
Kanada 08. 07. 2022 Addendum

Inovace 

potravinářských 

produktů 

S ohledem na pandemii COVID-19 CFIA upravila iniciativu, nyní 

nazvanou Inovace potravinářských produktů. 

In light of the COVID-19 pandemic, CFIA adjusted the initiative, 

now called Food Product Innovation. 

C50A, C60A, 

S10E, S50E
_
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