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 G/TBT/N/AUS/154 Austrálie 16. 01. 2023 Notifikace Alkoholické nápoje

Návrh se zabývá změnou australsko-novozélandského kodexu 

potravinových norem, který vyžaduje uvádění údajů o energetické 

hodnotě (kilojoule/kilokalorie) na etiketách balených alkoholických 

nápojů s obsahem alkoholu 0,5 % a více prodávaných v Austrálii a na 

Novém Zélandu.

The proposal considers amending the Australia New Zealand Food 

Standards Code to require energy (kilojoule/kilocalorie) labelling 

information on packaged alcoholic beverages containing 0.5% or 

more ABV sold in Australia and New Zealand.

C50A, C60A 17. 03. 2023

 G/TBT/N/BRA/1471 Brazílie 16. 01. 2023 Notifikace Regulační agenda

Toto nařízení stanoví regulační agendu Národního odboru dopravy na 

dvouleté období 2023/2024 s cílem uvést regulační otázky, které mají 

být v tomto období zkoumány.

This Ordinance establishes the Regulatory Agenda of the National 

Traffic Department for the biennium 2023/2024, in order to indicate 

regulatory issues to be studied in the period.

T00T, S00S _

 G/TBT/N/CAN/688 Kanada 16. 01. 2023 Notifikace Motorová vozidla

Navrhovaná nařízení by provedla závazky týkající se emisí z nových 

lehkých užitkových vozidel tím, že by změnila stávající nařízení a 

přidala požadavky na vozidla s nulovými emisemi, počínaje 

modelovým rokem 2026, a rovněž by provedla administrativní změny 

stávajících nařízení týkajících se vozidel modelového roku před rokem 

2026, počínaje modelovým rokem 2023.

The proposed Regulations would implement commitments regarding 

new light-duty vehicles emissions by amending the current 

Regulations to add zero-emission vehicle requirements, beginning 

with model year 2026, as well as making administrative amendments 

to the current Regulations on pre-2026 model year vehicles, 

beginning with model year 2023.

T40T, S30E 16. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/AUS/154
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1471
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/CAN/688


 G/TBT/N/EU/945 EU 16. 01. 2023 Notifikace
Oxamyl (pesticidní 

účinná látka)

Tento návrh prováděcího nařízení Komise stanoví, že schválení 

účinné látky oxamyl se v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 

neobnovuje. Členské státy EU odejmou povolení přípravků na 

ochranu rostlin obsahujících účinnou látku oxamyl.

This draft Commission Implementing Regulation provides that the 

approval of the active substance oxamyl is not renewed in 

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

shall withdraw authorisations for plant protection products 

containing oxamyl as an active substance.

C40A 17. 03. 2023

 G/TBT/N/EU/946 EU 16. 01. 2023 Notifikace
Elektrická a 

elektronická zařízení

Tento návrh směrnice Komise v přenesené pravomoci se týká žádostí 

o zvláštní a dočasnou výjimku z omezení látek podle směrnice RoHS 

2 (směrnice 2011/65/EU). Kritéria pro novou výjimku jsou splněna a 

navrhuje se udělit časově omezenou výjimku v příloze IV uvedené 

směrnice. 

This draft Commission Delegated Directive concerns applications 

for a specific and temporary exemption from the RoHS 2 (Directive 

2011/65/EU) substance restrictions. The criteria for a new exemption 

are met and it is proposed to grant a time-limited exemption in Annex 

IV of that Directive. 

N20E, S00S 17. 03. 2023

 G/TBT/N/NZL/118 Nový Zéland 16. 01. 2023 Notifikace Alkoholické nápoje

Návrh se zabývá změnou australsko-novozélandského kodexu 

potravinových norem, která vyžaduje uvádění údajů o energetické 

hodnotě (kilojoule/kilokalorie) na etiketách balených alkoholických 

nápojů s obsahem alkoholu 0,5 % a více prodávaných v Austrálii a na 

Novém Zélandu.

The proposal considers amending the Australia New Zealand Food 

Standards Code to require energy (kilojoule/kilocalorie) labelling 

information on packaged alcoholic beverages containing 0.5% or 

more ABV sold in Australia and New Zealand.

C50A, C60A 17. 03. 2023

 G/TBT/N/USA/1769/Add.1 USA 16. 01. 2023 Addendum Singani (brandy)

Toto konečné pravidlo mění nařízení Úřadu pro daně z alkoholu a 

tabáku a obchod, které stanoví normy původu pro destilované 

lihoviny, tak, aby zahrnovalo "Singani" jako druh brandy, který je 

charakteristickým produktem Bolívie.

This final rule amends the Alcohol and Tobacco Tax and Trade 

Bureau regulations that set forth the standards of identity for 

distilled spirits to include "Singani" as a type of brandy that is a 

distinctive product of Bolivia.

C50A _

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/EU/945
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/EU/946
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/NZL/118
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/1769/Add.1


 G/TBT/N/USA/1871/Add.1 USA 16. 01. 2023 Addendum
Přenosné palivové 

kontejnery

Komise v tomto dokumentu oznamuje, že stanovila dobrovolné normy 

pro zařízení pro zmírnění plamene pro všechny známé třídy 

přenosných palivových kontejnerů. Komise proto nebude vyhlašovat 

konečné pravidlo a podle zákona o bezpečnosti přenosných 

palivových kontejnerů z roku 2020 budou požadavky těchto 

dobrovolných norem považovány za pravidlo bezpečnosti 

spotřebitelského výrobku podle zákona o bezpečnosti spotřebitelských 

výrobků.

The Commission is announcing in this document that it has 

determined that a voluntary standards for flame mitigation devices 

exist for all known classes of portable fuel containers. Therefore, the 

Commission will not be promulgating a final rule, and pursuant to 

The Portable Fuel Container Safety Act of 2020, the requirements of 

such voluntary standards shall be treated as a consumer product 

safety rule under the Consumer Product Safety Act.

I40, N40E, B20 _

 G/TBT/N/PER/146/Corr.1 Peru 17. 01. 2023 Corrigendum

Přístroje a zařízení 

pro měření nebo 

detekci ionizujícího 

záření

Přístroje a zařízení pro měření nebo detekci ionizujícího záření: 

Měřicí zařízení, elektrická energie, statický měřič. Má správně znít: 

Měřicí zařízení, elektrická energie, statický měřič. Harmonizovaný 

systém: Přístroje nebo zařízení pro měření elektrických veličin.

Instruments and apparatus for measuring or detecting ionizing 

radiation: Measuring equipment, electric energy, static meter. Shall 

read: Measuring equipment, electrical energy, static meter. 

Harmonized System: Instruments or apparatus for measuring 

electrical quantities.

I10, N20E _

 

G/TBT/N/KOR/486/Rev.1/Corr.

1

Korea 18. 01. 2023 Corrigendum
Zdravotnické 

prostředky

Oznámení G/TBT/N/KOR/486/Rev.1 bylo rozesláno chybně, a proto 

by mělo být považováno za neplatné.

The notification G/TBT/N/KOR/486/Rev.1 was circulated 

erroneously and should therefore be considered null and void.

S10S _

 G/TBT/N/KEN/1373 Keňa 18. 01. 2023 Notifikace Vejce

Tato keňská norma specifikuje metody odběru vzorků a zkoušky 

nezbytné pro stanovení jakosti čerstvých vajec.

This Kenya Standard specifies methods of sampling and test 

necessary to determine quality of fresh eggs.

C50A, C20A 16. 03. 2023

 G/TBT/N/KEN/1372 Keňa 18. 01. 2023 Notifikace
Bambusová párátka 

a špejle

Tato norma specifikuje typy výrobků, technické požadavky, kontrolní 

metody, pravidla kontroly, identifikaci, balení, přepravu a skladování 

bambusových párátek a špejlí.

This standard specifies the product types, technical requirements, 

inspection methods, inspection rules, identification, packaging, 

transportation and storage of bamboo toothpicks and skewers.

X00M, N10E, 

S10E
16. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/1871/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/PER/146/Corr.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KOR/486/Rev.1/Corr.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KOR/486/Rev.1/Corr.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KOR/486/Rev.1/Corr.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1373
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1372


 G/TBT/N/KEN/1371 Keňa 18. 01. 2023 Notifikace Kuřecí esence

Tato keňská norma specifikuje požadavky a metody odběru vzorků a 

zkoušení kuřecí esence.

This Kenya Standard specifies the requirements and the methods of 

sampling and test for chicken essence.

C50A, C80A 16. 03. 2023

 G/TBT/N/KEN/1370 Keňa 18. 01. 2023 Notifikace Vejce

Tato norma předepisuje požadavky a třídění jedlých slepičích vajec ve 

skořápce určených k lidské spotřebě.

This standard prescribes requirements and grading edible chicken 

eggs in-shell intended for human consumption.

C50A, C20A 16. 03. 2023

 G/TBT/N/KEN/1369 Keňa 18. 01. 2023 Notifikace
Jednorázové 

bambusové nádobí

Tato normativní specifikace se týká specifikace a metod zkoušení 

"jednorázového bambusového nádobí" vyrobeného z bambusu, jako 

jsou talíře, šálky, lžíce, vidličky, příbory atd., které se používají pouze 

jednou.

This standard specification is concerned with the specification and 

methods of testing applied to "Disposable Bamboo tableware" made 

from bamboo such as plates, cups, spoons, forks, cutlery, etc. which 

are used only once.

X00M, N10E 16. 03. 2023

 G/TBT/N/KEN/1368 Keňa 18. 01. 2023 Notifikace
Desky, dlaždice, 

dřevotřískové desky 

Tato norma se zabývá požadavky na dřevotřískové desky z bambusu a 

jiných lignocelulózových materiálů pro všeobecné účely, které mají 

měrnou hmotnost v rozmezí 0,5 až 0,9. 

This standard covers the requirements of particle boards made of 

bamboo and other lignocellulosic materials for general purposes, 

having specific gravity in the range 0.5 to 0.9.

B10, N10E 16. 03. 2023

 G/TBT/N/BWA/164 Botswana 19. 01. 2023 Notifikace Krmiva pro zvířata

Norma specifikuje požadavky na následující typy krmných směsí: a) 

šrot pro čerstvě narozená prasata; b) šrot pro selata; c) šrot pro prasata 

v růstu; d) šrot pro prasata ve výkrmu; e) laktační šrot; a f) suchý šrot 

pro prasnice a kance.

The standard specifies requirements for the following types of 

compounded feeds: a)pig creep meal; b)pig weaner meal; c)pig 

grower meal; d)pig finisher meal; e)lactation meal; and f)dry sow 

and boar meal.

C90A, C20A 20. 03. 2023

 G/TBT/N/CHL/619 Chile 19. 01. 2023 Notifikace
Potraviny pro 

lidskou spotřebu

Tento návrh připravil MINSAL s cílem aktualizovat grafickou úpravu 

označování s více než jedním symbolem "VYSOKO V...", stanovenou 

v článku 120 hygienických předpisů pro potraviny, aby se lépe 

využila plocha hlavní strany etikety potraviny a usnadnilo se umístění 

symbolů "VYSOKO V..." na dovážené výrobky.

This proposal has been prepared by MINSAL, with the objective of 

updating the graphic layout of labeling with more than one "HIGH 

IN..." symbol, established in Article 120 of the Food Sanitary 

Regulations, in order to make better use of the area of the main face 

of the food label and facilitate the placement of the "HIGH IN" 

symbols on imported products.

C50A, C60A 20. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1371
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1370
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1369
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1368
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BWA/164
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/CHL/619


 G/TBT/N/TPKM/511

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

19. 01. 2023 Notifikace
Bezpilotní letadla, 

drony

V zájmu zvýšení bezpečnosti spotřebitelů navrhuje BSMI zařadit 

drony (o hmotnosti nižší než 2 kg) do oblasti působnosti zákonné 

kontroly. Žadatelům jsou k dispozici dva alternativní postupy 

posuzování shody, a to registrace certifikace výrobku nebo inspekce 

schválené šarže.

In order to enhance consumer safety, the BSMI proposes to add 

drones (less than 2 kilograms in weight) into the scope of legal 

inspection. Two alternative conformity assessment procedures are 

made available for the choice of applicants, i.e. Registration of 

Product Certification or Type-Approved Batch Inspection.

T10T, X00M 20. 03. 2023

 G/TBT/N/UKR/231/Add.1 Ukrajina 19. 01. 2023 Addendum Hovězí maso

Ukrajina informuje, že návrh nařízení Ministerstva agrární politiky a 

potravinářství Ukrajiny "O schválení změn instrukce o oceňování 

zboží a označování masa" (G/TBT/N/UKR/231) byl přijat dne 5. 

prosince 2022 (nařízení č. 974), zaregistrován na Ministerstvu 

spravedlnosti Ukrajiny dne 21. prosince 2022, zveřejněn a vstoupil v 

platnost dne 13. ledna 2023. Nařízení nabývá účinnosti dne 01. ledna 

2026.

Ukraine informs that the draft Order of the Ministry of Agrarian 

Policy and Food of Ukraine "On Approval of Amendments to the 

Instruction on Valuation of Goods  and Labeling of Meat" 

(G/TBT/N/UKR/231) was adopted on 05 December 2022 (Order No. 

974), registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 21 

December 2022, published and entered into force on 13 January 

2023. The Order will be enacted on 01 January 2026.

C50A, C60A, 

C90A
_

 G/TBT/N/UKR/230/Add.1 Ukrajina 19. 01. 2023 Addendum Hovězí maso

Ukrajina informuje, že návrh nařízení Ministerstva agrární politiky a 

potravin Ukrajiny "O schválení požadavků na uvádění na trh masa 

skotu ve stáří do 12 měsíců" (G/TBT/N/UKR/230) byl přijat dne 5. 

prosince 2022 (nařízení č. 975), zaregistrován na Ministerstvu 

spravedlnosti Ukrajiny dne 20. prosince 2022, zveřejněn a vstoupil v 

platnost dne 13. ledna 2023. Nařízení nabývá účinnosti dne 01. ledna 

2026. 

Ukraine informs that the draft Order of the Ministry of Agrarian 

Policy and Food of Ukraine “On approval of the Requirements for 

the marketing of meat of bovine animals aged up to 12 months” 

(G/TBT/N/UKR/230) was adopted on 05 December 2022 (Order No. 

975), registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 20 

December 2022,  published and entered into force on 13 January 

2023. The Order will be enacted on 01 January 2026. 

C50A, C60A, 

C90A
_

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TPKM/511
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/UKR/231/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/UKR/230/Add.1


 

G/TBT/N/USA/667/Rev.1/Add.

1

USA 19. 01. 2023 Addendum

Etikety 

potravinářských 

výrobků

FSIS mění svá nařízení s cílem rozšířit okolnosti, za kterých bude 

obecně schvalovat etikety masných, drůbežích a vaječných výrobků. 

FSIS rovněž oznamuje, že jsou k dispozici revidované pokyny týkající 

se typů etiket, které musí být předloženy FSIS ke schválení.

FSIS is amending its regulations to expand the circumstances under 

which it will generically approve the labels of meat, poultry, and egg 

products. FSIS is also announcing the availability of revised 

guidelines on the types of labels that must be submitted to FSIS for 

approval.

C50A, C60A _

 G/TBT/N/USA/1817/Add.1 USA 19. 01. 2023 Addendum Myčky nádobí

DOE mění stávající zkušební postupy pro myčky nádobí, přijímá 

novou přílohu zkušebního postupu, začleňuje prostřednictvím odkazu 

normy Asociace výrobců domácích spotřebičů a uplatňuje některá 

ustanovení průmyslových norem na přílohy zkušebních postupů. 

DOE is amending the current test procedures for dishwashers, 

adopting a new test procedure appendix, incorporating by reference 

Association of Home Appliance Manufacturers standards and 

applying certain provisions of the industry standards to the test 

procedures appendices. 

N20E, S50E _

 G/TBT/N/USA/1945/Add.1 USA 19. 01. 2023 Addendum Přenosná svítidla

Prezentační snímky použité na veřejném slyšení dne 18. ledna 2023 

týkajícím se zrušení pravidel pro přenosná svítidla.

Availability of Presentation Slides from hearing held on 18 January 

2023; SUMMARY: Presentation slides used for the 18 January 2023, 

Public Hearing regarding the Repeal of Portable Luminaires 

Rulemaking.

N20E _

 G/TBT/N/USA/1947/Add.1 USA 19. 01. 2023 Addendum
Sekundární hutě 

olova

Dne 1. prosince 2022 navrhla EPA pravidlo s názvem " Přezkum 

norem výkonnosti nových zdrojů pro sekundární hutě olova". EPA 

prodlužuje období pro podávání připomínek k tomuto navrhovanému 

pravidlu, které v současné době končí 17. ledna 2023, o 15 dní. 

Období pro podávání připomínek bude nyní otevřeno do 1. února 

2023.

On 1 December 2022, the EPA proposed a rule titled "New Source 

Performance Standards Review for Secondary Lead Smelters." The 

EPA is extending the comment period on this proposed rule that 

currently closes on 17 January 2023, by 15 days. The comment 

period will now remain open until 1 February 2023.

C10C, S70E 01. 02. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/667/Rev.1/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/667/Rev.1/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/667/Rev.1/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/1817/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/1945/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/1947/Add.1


 G/TBT/N/URY/71 Uruguay 19. 01. 2023 Notifikace Motorová vozidla

Upravují se články 2 až 6 zákona č. 19 824 o bezpečnosti silničního 

provozu. Jsou stanoveny bezpečnostní prvky nebo opatření 

vyžadovaná pro různé kategorie motorových vozidel, aby bylo 

zajištěno dodržování minimálních pravidel pro ochranu cestujících a 

ostatních účastníků silničního provozu, jakož i mechanismy pro 

ověřování dodržování příslušných požadavků u dovážených vozidel a 

vozidel montovaných na území státu.

Articles 2 to 6 of Law No. 19,824 on Road Safety are regulated. The 

safety elements or measures required for different categories of 

motor vehicles are determined to ensure compliance with minimum 

rules for the protection of occupants and other road users, as well as 

the mechanisms for verifying compliance with the corresponding 

requirements for imported vehicles and those assembled in the 

national territory.

T40T, S00S 20. 03. 2023

 G/TBT/N/ECU/516/Add.1 Ekvádor 20. 01. 2023 Addendum Hygienické nařízení

Ekvádorská republika sděluje a zveřejňuje dodatek č. 1 odpovídající 

"Náhradním technickým hygienickým nařízením pro udělování 

hygienického provozního povolení provozovnám podléhajícím 

hygienické kontrole a dozoru, s výjimkou provozoven zdravotnických 

služeb".

The Republic of Ecuador communicates and discloses the Addendum 

1 corresponding to the "Substitutive Technical Sanitary Regulations 

to grant the Sanitary Operating Permit to the Establishments subject 

to Sanitary Control and Surveillance, with the exception of Health 

Services Establishments".

X00M, S00S, 

C00A
_

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/URY/71
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/ECU/516/Add.1


 G/TBT/N/PHL/297 Filipíny 20. 01. 2023 Notifikace
Potravinářské 

přídatné látky

Cílem těchto pokynů je dosáhnout následujících cílů: A. Stanovit 

pokyny předepisující podmínky pro použití a maximální množství 

potravinářské přídatné látky, která se má použít nebo ponechat v 

potravinách. B. Vyhovět poptávce po konkrétních pokynech pro 

používání potravinářských přídatných látek a zajistit bezpečnost 

potravin s rostoucím povědomím o bezpečných potravinách. C. 

Harmonizovat místní předpisy pro potraviny s mezinárodními zákony, 

pravidly a nařízeními pro kontrolu potravin s cílem zajistit možnosti 

přístupu na trh. D. Aktualizovat seznam povolených potravinářských 

přídatných látek pro jejich použití a aplikaci v potravinách 

distribuovaných na Filipínách.

These guidelines are meant to achieve the following objectives: A. To 

establish guidelines prescribing the condition for use and the 

maximum quantity of food additive to be used or to be retained in 

foods. B. To meet the demand for specific guidance on the use of food 

additives and ensure food safety, with the increasing awareness on 

safe food. C. To harmonize local food regulation with international 

food control laws, rules and regulations to ensure market access 

opportunities. D. To update the list of permitted food additives for 

their use and application in fooddistributed in the Philippines.

C50A, C80A 18. 03. 2023

 G/TBT/N/PHL/298 Filipíny 20. 01. 2023 Notifikace
Potravinářská 

technologie

Cílem tohoto oběžníku je aktualizovat reference na výživové normy 

používané ve zpracovaných potravinách.

This Circular aims to update the reference of dietary standard used 

in processed food products.

C50A 21. 03. 2023

 G/TBT/N/USA/1637/Add.1 USA 20. 01. 2023 Addendum

Organické 

zemědělské 

produkty

Tímto pravidlem se mění nařízení USDA týkající se organického 

zemědělství s cílem posílit dohled a prosazování produkce, 

manipulace a prodeje organických zemědělských produktů.

This rulemaking amends the USDA organic regulations to strengthen 

oversight and enforcement of the production, handling, and sale of 

organic agricultural products.

C20A, C50A, 

S00S
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