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G/TBT/N/EGY/313/Add.3 Egypt 15. 08. 2022 Addendum

Maso, drůbež a 

výrobky z nich, 

mléko a mléčné 

výrobky

Tento dodatek se týká upřesnění: Kódy HS pro produkty, které 

vyžadují halal certifikáty. 

This addendum concerns the clarification of the following: HS 

Codes of the products that require halal certificates.

C50A, C00C, 

X00M, X30M 
_

G/TBT/N/UGA/361/Add.1 Uganda 15. 08. 2022 Addendum
Antibakteriální 

toaletní mýdlo

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS EAS 766-1:2013, Antibakteriální toaletní mýdlo – 

Specifikace – Část 1: Pevné; oznámeno pod G/TBT/N/UGA/361 bylo 

staženo dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; FDUS EAS 766-1:2013, Antibacterial  toilet  

soap — Specification - Part 1: Solid; notified in G/TBT/N/UGA/361 

was withdrawn on 14 May 2022.

C20P, X00M _

G/TBT/N/UGA/360/Add.1 Uganda 15. 08. 2022 Addendum

Syntetický 

organický tekutý 

prací prostředek pro 

domácí použití

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS EAS 383:2013, Syntetický organický tekutý čisticí 

prostředek pro domácí použití – Specifikace; oznámený pod 

G/TBT/N/UGA/360 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; FDUS EAS 383:2013, Synthetic organic liquid 

detergent for household use —Specification; notified in 

G/TBT/N/UGA/360 was withdrawn on 14 May 2022.

C20P, X00M _

G/TBT/N/UKR/221 Ukrajina 15. 08. 2022 Notifikace
Elektrické chladicí 

spotřebiče 

Návrh technického předpisu stanoví požadavky na ekodesign 

elektrických chladicích spotřebičů napájených ze sítě s celkovým 

objemem větším než 10 litrů a menším nebo rovným 1500 litrů. 

Draft of  Technical Regulation establishes ecodesign requirements 

for electric mains-operated refrigerating appliances with a total 

volume of more than 10 litres and less than or equal to 1500 litres. 

N20E, S50E, 

X00M
14. 10. 2022

G/TBT/N/BRA/1431 Brazílie 15. 08. 2022 Notifikace Léky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o registraci, změnách a revalidaci 

registrace probiotických léčiv. 

This Resolution contains provisions on marketing authorization, 

changes and revalidation of marketing authorization of probiotic 

drugs.   

C10P, S00S, 

X00M
_
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G/TBT/N/BRA/1430 Brazílie 15. 08. 2022 Notifikace
Potravinářské 

technologie

Toto usnesení obsahuje ustanovení o hygienických požadavcích na 

směsi pro přípravu potravin a na potraviny určené k přímé spotřebě.

This Resolution contains provisions on sanitary requirements of food 

preparation mixtures and ready-to-eat foods.   

C50A, C80A, 

S00S
_

G/TBT/N/CHL/455/Add.2 Chile 15. 08. 2022 Addendum Kondomy 

Novela vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 93 ze dne 24. července 

2018 o začlenění kondomů do systému zdravotní kontroly 

stanoveného v § 111 Zdravotního řádu a v Nejvyšší vyhlášce 

Ministerstva zdravotnictví č. 825 z roku 1998. 

Amendment to Ministry of Health Exempt Decree No. 93 of 24 July 

2018 incorporating condoms into the health control system 

established inArticle 111 of the Health Code and in Ministry of 

Health Supreme Decree No. 825 of 1998.

C20P, S00S _

G/TBT/N/BRA/1438 Brazílie 15. 08. 2022 Notifikace

Obiloviny; 

přípravky z obilnin, 

mouky, škrobu nebo 

mléka; cukrářské 

výrobky 

Toto usnesení obsahuje ustanovení o hygienických požadavcích na 

škroby, sušenky, celozrnné obiloviny, zpracované obiloviny, otruby, 

mouku, celozrnnou mouku, těstoviny a chléb. 

This Resolution contains provisions on sanitary requirements of 

starches, biscuits, cereals whole grains, processed cereals, bran, 

flour, wholemeal flour, pasta and bread.

C50A, S00S _

G/TBT/N/UGA/540/Add.3 Uganda 15. 08. 2022 Addendum Koupací kostky

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; Koupací kostky - Specifikace; oznámený pod 

G/TBT/N/UGA/540, G/TBT/N/UGA/540/Add.1 a 

G/TBT/N/UGA/540/Add.2 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; Bathing bars - Specification; notified   in 

G/TBT/N/UGA/540, G/TBT/N/UGA/540/Add.1 and 

G/TBT/N/UGA/540/Add.2 was withdrawn on 14 May 2022.

C20P, S00S _

G/TBT/N/USA/1863/Add.2 USA 15. 08. 2022 Addendum
Elektrické 

obloukové pece

Normy výkonu pro ocelárny: Elektrické obloukové pece postavené po 

10/21/74 a dne nebo před 8/17/83; normy výkonu pro ocelárny: 

eektrické obloukové pece a argon-kyslíková dekarbonizace postavena 

po 8/17/83; prodloužení období pro komentář; oprava 

Standards of Performance for Steel Plants: Electric Arc Furnaces 

Constructed After  10/21/74  &  On  or  Before  8/17/83;  Standards  

of  Performance  for  Steel  Plants:  Electric  Arc Furnaces  &  

Argon-Oxygen  Decarburization  Constructed  After  8/17/83;  

Extension of  Comment Period; Correction

N20E, X00M, 

S50E, I20
_
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G/TBT/N/UGA/541/Add.3
Uganda 15. 08. 2022 Addendum

Textilie – potahové 

látky

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; DUS 949-1:2020, Textilie – Potahové látky – Část 1: Hladké, 

všívané nebo semišové tkané potahové látky – Specifikace, druhé 

vydání; oznámeno pod G/TBT/N/UGA/541, 

G/TBT/N/UGA/541/Add.1 a G/TBT/N/UGA/541/Add.2 bylo staženo 

dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; DUS 949-1:2020, Textiles —Upholstery fabrics 

—Part 1: Plain, tufted, or flocked woven upholstery fabrics 

—Specification, Second Edition; notified in G/TBT/N/UGA/541, 

G/TBT/N/UGA/541/Add.1 and G/TBT/N/UGA/541/Add.2 was 

withdrawn on 14 May 2022.

X30M, C20P _

G/TBT/N/TPKM/501

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

15. 08. 2022 Notifikace

Elektrické 

průtokové nebo 

zásobníkové 

ohřívače vody a 

ponorné ohřívače

BSMI obdržela zprávy, že v pitné vodě byl nalezen dichlormethan 

překračující limitní hodnotu „normy kvality pitné vody“ 

zpracovávané energetickými vodními stroji, druh vodního filtru, 

představující riziko pro lidské zdraví. 

The BSMI received reports that dichloromethane exceeding the limit 

value of  "Drinking Water Quality Standards" was found in  the 

drinking water processed by energy water machines, a kind of water 

filter, posing risk to human health.

C50A, N20E, 

C00C, H00
14. 10. 2022

G/TBT/N/UKR/219 Ukrakjina 15. 08. 2022 Notifikace

Potraviny a složky 

potravin ošetřené 

ionizujícím zářením

Návrh vyhlášky stanoví schválení požadavků na potraviny a složky 

potravin ošetřené ionizujícím zářením. Některá ustanovení těchto 

požadavků se rovněž zabývají specifiky označování potravin 

ošetřených ionizujícím zářením. 

The draft Order provides for the approval of the Requirements for 

foods and food ingredients treated with ionising radiation. Certain 

provisions of these Requirements also deal with the specifics of the 

labelling of foods treated with ionising radiation.

C50A, C60A, 

S00S
14. 10. 2022

G/TBT/N/UGA/984/Add.3 Uganda 15. 08. 2022 Addendum

Ocelové dráty a 

drátěné výrobky pro 

oplocení 

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; DUS193-1:2018, Ocelové dráty a drátěné výrobky pro 

oplocení — Část 1: Ostnaté dráty — Specifikace, první vydání; 

oznámeno pod G/TBT/N/UGA/984, G/TBT/N/UGA/984/Add.1 a 

G/TBT/N/UGA/984/Add.2 bylo staženo dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; DUS193-1:2018, Steel wires and wire products 

for fencing —Part 1: Barbed wires —Specification, First Edition; 

notified in G/TBT/N/UGA/984, G/TBT/N/UGA/984/Add.1 and 

G/TBT/N/UGA/984/Add.2 was withdrawn on 14 May 2022.

B10, X50M _
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G/TBT/N/USA/1094/Add.2 USA 15. 08. 2022 Addendum

Zařízení v bílém 

prostoru;  

Telekomunikační 

systémy; 

Radiokomunikace; 

Mobilní služby  

Federální komise pro komunikace (Komise) oznamuje, že Úřad pro 

řízení a rozpočet (OMB) schválil na období tří let nový sběr 

informací související s dodatkem Komise k části 15 zprávy Komise o 

pravidlech pro nelicencovaná zařízení v bílém prostoru a příkaz a 

příkaz ohledně přehodnocení. 

The Federal Communications Commission (Commission)  announces 

that the Office of Management and Budget (OMB) has approved, for 

a period of three years, the new information collection associated 

with the Commission's Amendment of Part 15 of the Commission's 

Rules for Unlicensed White Space Devices Report and Order and 

Order on Reconsideration.

V00T _

G/TBT/N/BRA/1433 Brazílie 15. 08. 2022 Notifikace
Káva, čaj, maté a 

koření 

Toto usnesení obsahuje ustanovení o zdravotních požadavcích na 

kávu, ječmen, čaje, yerba maté, koření, ochucovadla a omáčky.

This Resolution contains provisions on health requirements of 

coffee, barley, teas, yerba mate, spices, seasonings and sauces.

C50A, C80A, 

S00S
_

G/TBT/N/BRA/1432 Brazílie 15. 08. 2022 Notifikace Vody

Toto usnesení obsahuje ustanovení o hygienických požadavcích na 

balené vody a led pro lidskou spotřebu. 

This Resolution contains provisions on sanitary requirements of 

bottled water and of ice for human consumption.

C50A, C60A, 

S00S, S10E
_

G/TBT/N/UGA/362/Add.1 Uganda 15. 08. 2022 Addendum
Antibakteriální 

toaletní mýdlo

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS EAS 766-2:2013, Antibakteriální toaletní mýdlo — 

Specifikace, část 2: Tekutina; oznámeno pod G/TBT/N/UGA/362 

bylo staženo dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; FDUS EAS 766-2:2013, Antibacterial  toilet soap 

—Specification, Part 2: Liquid; notified in G/TBT/N/UGA/362 was 

withdrawn on 14 May 2022.

C20P, S00S _

G/TBT/N/BRA/1408/Add.1 Brazílie 15. 08. 2022 Addendum

Životní prostředí, 

ochrana zdraví, 

bezpečnost

Návrh usnesení č. 1099 ze dne 24. června 2022 dříve oznámený 

prostřednictvím G/TBT/N/BRA/1408, který navrhuje usnesení 

Kolegiálního představenstva RDC o zákazu účinné látky 

CARBENDAZIM v pesticidních produktech v zemi, bylo přijato 

rezolucí RDC č. 739 dne 8. srpna 2022. 

The Draft Resolution  number 1099, 24 June 2022, - previously  

notified through G/TBT/N/BRA/1408 - which proposes a resolution 

by the Collegiate Board of Directors - RDC - on the banning of the 

active ingredient CARBENDAZIM in pesticide products in the 

country, was adopted by Resolution - RDC number 739, 08 August 

2022. 

C00C, C40A, 

S50E, S00S
_
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G/TBT/N/BRA/1436 Brazílie 15. 08. 2022 Notifikace Zmrzliny

Toto usnesení obsahuje ustanovení o zdravotních požadavcích na 

jedlé zmrzliny a přípravky pro jedlé zmrzliny. 

This Resolution contains provisions on the health requirements of 

edible ice cream and preparations for edible ice cream.

C50A, C80A, 

S00S
_

G/TBT/N/TPKM/414/Add.1

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

15. 08. 2022 Addendum
Označování 

komodit

Samostatné celní území Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu si 

dovoluje oznámit, že „Zákon o označování komodit“ podle 

G/TBT/N/TPKM/414 ze dne 30. dubna 2020 byl vyhlášen dne 18. 

května 2022 a vstoupí v platnost dne 18. května 2023. 

The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and 

Matsu would like to notify that the "Commodity Labeling Act," as 

per G/TBT/N/TPKM/414 on 30 April 2020, was promulgated on 18 

May 2022 and will come into effect on 18 May 2023.

C40A, C50A, 

C60A, C90A, 

C10P, C20P, 

S00E, X40M 

_

G/TBT/N/USA/981/Add.4 USA 15. 08. 2022 Addendum Čerpadla

Analýza prezentovaná v tomto NODA je v souladu s rozsahem, který 

DOE navrhla v oznámení o zkušebním postupu navrhované tvorby 

pravidel pro komerční a průmyslová čerpadla zveřejněném dne 11. 

dubna 2022. DOE požaduje komentáře, data a informace týkající se 

své analýzy. DATA: Písemné komentáře a informace budou přijaty 

dne 26. září 2022 nebo dříve. 

The analysis presented in this NODA is consistent with the scope 

that DOE proposed in a test procedure notice of proposed 

rulemakingfor commercial and industrial pumps published on 11 

April 2022. DOE requests comments, data, and information 

regarding its analysis. DATES: Written comments and information 

will be accepted on or before, 26 September 2022.

S50E, I20, 

N20E, X00M
_

G/TBT/N/BRA/1437 Brazílie 15. 08. 2022 Notifikace Obiloviny 

Toto usnesení obsahuje ustanovení o požadavcích na složení a 

označování potravin obsahujících obiloviny a pseudocereálie pro 

klasifikaci a identifikaci jako integrální a pro zdůraznění přítomnosti 

celých složek. 

This Resolution contains provisions on the requirements of 

composition and labeling of foods containing cereals and 

pseudocereals for classification and identification as integral and 

for highlight of the presence of whole ingredients.

C50A, C80A, 

S00S, C60A
_
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G/TBT/N/BRA/1434 Brazílie 15. 08. 2022 Notifikace Sůl 

Toto usnesení obsahuje ustanovení o hygienických požadavcích na 

sůl s nízkým obsahem sodíku, potravinách pro kontrolu hmotnosti, 

potravinách pro diety s omezením živin a potravinách pro diety s 

kontrolovaným příjmem cukrů. 

This Resolution contains provisions on the sanitary requirements of 

low sodium salt, foods for weight control, foods for diets with 

nutrient restriction and foods for diets with a controlled intake of 

sugars.

C50A, S00S _

G/TBT/N/BRA/1429 Brazílie 15. 08. 2022 Notifikace
Potravinářské 

technologie

Toto usnesení obsahuje ustanovení o zdravotních požadavcích na 

nutričně modifikované potraviny. 

This Resolution contains provisions on health requirements of 

nutritionally modified foods.

C50A, S00S _

G/TBT/N/UGA/363/Add.1 Uganda 15. 08. 2022 Addendum

Syntetický 

průmyslový 

detergentní prášek

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS EAS 787:2013, Syntetický průmyslový detergentní 

prášek – Specifikace; oznámený pod G/TBT/N/UGA/363 byl stažen 

dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; FDUS EAS 787:2013, Synthetic   industrial 

detergent powder — Specification; notified in G/TBT/N/UGA/363 

was withdrawn on 14 May 2022.

C50C, S00S _

G/TBT/N/UGA/985/Add.3 Uganda 15. 08. 2022 Addendum

Ocelové dráty a 

drátěné výrobky pro 

oplocení

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; DUS 193-2:2018, Ocelové dráty a drátěné výrobky pro 

oplocení — část 2: Řetězový článek — Specifikace, první vydání; 

oznámeno pod G/TBT/N/UGA/985, G/TBT/N/UGA/985/Add.1 a 

G/TBT/N/UGA/985/Add.2 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; DUS 193-2:2018, Steel wires and wire products 

for fencing —Part 2: Chain link —Specification, First Edition; 

notified in G/TBT/N/UGA/985, G/TBT/N/UGA/985/Add.1 and 

G/TBT/N/UGA/985/Add.2 was withdrawn on 14 May 2022

B10, X50M _

G/TBT/N/UKR/220 Ukrajina 15. 08. 2022 Notifikace
Dezinfekční 

prostředky

Návrh zákona je zaměřen na úpravu problematiky státní registrace 

dezinfekčních prostředků, zlepšení postupu státní registrace 

dezinfekčních prostředků prostřednictvím potvrzení jejich účinnosti 

(konkrétní činnosti) a odborného prověřování spisů k dezinfekčním 

prostředkům při jejich státní registraci. 

The draft Law is aimed at regulating the issues of state registration 

of disinfectants, improving the procedure for state registration of 

disinfectants through confirmation of their effectiveness (specific 

activities) and expert examination of dossiers for disinfectants 

during their state registration.

C20P, S00S, 

X00M
14. 10. 2022
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G/TBT/N/USA/1558/Add.4 USA 15. 08. 2022 Addendum
Systémy 

bezpilotních letadel

Správce přijímá ASTM, International (ASTM) F3586- 22 s dodatky 

označenými v tomto dokumentu jako přijatelnými prostředky, nikoli 

však jedinými prostředky k prokázání shody s požadavky na výrobu 

standardních bezpilotních letadel pro dálkovou identifikaci a modulů 

vysílání pro vzdálenou identifikaci. 

The Administrator accepts ASTM, International (ASTM) F3586-22, 

with additions identified in this document as an acceptable means, 

but not the only means, of demonstrating  compliance with the 

requirements for producing standard  remote identification 

unmanned aircraft and remote identification broadcast modules.

T10T, X00M _

G/TBT/N/BRA/1435
Brazílie 15. 08. 2022 Notifikace

Potravinářské 

technologie

Toto usnesení obsahuje ustanovení o zdravotních požadavcích na 

obohacování a obnovu potravin. 

This Resolution contains provisions on health requirements for 

enrichment and food restoration.

C50A, C80A, 

S00S
_

G/TBT/N/UGA/386/Add.1 Uganda 15. 08. 2022 Addendum
Nádrže z nerezové 

oceli

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS EAS 783:2013, Nádrže z nerezové oceli - Specifikace; 

oznámeno pod G/TBT/N/UGA/386 bylo staženo dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; FDUS EAS 783:2013, Stainless steel  tanks 

—Specification; notified in G/TBT/N/UGA/386 was withdrawn on 14 

May 2022.

I40, X50M _

G/TBT/N/UGA/366/Add.1 Uganda 15. 08. 2022 Addendum Tekuté mýdlo

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS EAS 790:2013, Tekuté mýdlo — Specifikace; 

oznámeno pod G/TBT/N/UGA/366 bylo staženo dne 14. května 2022.

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

Uganda Standard; FDUS EAS 790:2013, Liquid soap 

—Specification; notified in G/TBT/N/UGA/366 was withdrawn on 14 

May 2022.

C20P, C50C, 

X00M
_
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G/TBT/N/BRA/325/Rev.1/

Add.2
Brazílie 15. 08. 2022 Addendum

Mandle, kaštany, 

ořechy a sušené 

ovoce

Nařízení MAPA/SDA č. 323 ze dne 26. května 2021, kterým byla 

zahájena veřejná konzultace k návrhu technického nařízení 

definujícího minimální požadavky na identitu a kvalitu pro mandle, 

kaštany, ořechy a sušené ovoce, oznámeno pod 

G/TBT/N/BRA/325/Add.2 byla přijata jako vyhláška MAPA/SDA č. 

635 dne 5. srpna 2022. 

MAPA/SDA Ordinance No. 323, 26 May 2021 which opened public 

consultation on a proposal of Technical Regulation defining the 

minimum requirements of identity and quality for almonds, 

chestnuts, nuts and dried fruits, notified as G/TBT/N/BRA/325/Add.2 

was  adopted as MAPA/SDA Ordinance No. 635, 5 August 2022.

C50A, C20A _

G/TBT/N/UGA/289/Add.1 Uganda 15. 08. 2022 Addendum
Chemikálie pro 

čištění vody

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS 926, Chemikálie používané pro úpravu vody určené k 

lidské spotřebě – Polyamidy – Specifikace; oznámený pod 

G/TBT/N/UGA/289 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; FDUS 926, Chemicals used for treatment of 

water intended for human consumption —Polyamides 

—Specification; notified in G/TBT/N/UGA/289 was withdrawn on 14 

May 2022.

C50A, C00C, 

S50E, S00S
_

G/TBT/N/UGA/468/Add.1 Uganda 16. 08. 2022 Addendum
Mléko a zpracované 

mléčné výrobky

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; DUS 1600:2015, Mléčné bělidlo - Specifikace; oznámený 

pod G/TBT/N/UGA/468 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; DUS 1600:2015, Dairy Whitener - Specification; 

notified in G/TBT/N/UGA/468 was withdrawn on 14 May 2022.

C50A _

G/TBT/N/UGA/791/Add.3 Uganda 16. 08. 2022 Addendum Motyky 

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; DUS 220: 2017, Motyky — Specifikace; oznámený pod 

G/TBT/N/UGA/791, G/TBT/N/UGA/791/Add.1 a 

G/TBT/N/UGA/791/Add.2 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; DUS 220: 2017, Hoes —Specifications; notified 

in G/TBT/N/UGA/791, G/TBT/N/UGA/791/Add.1 and 

G/TBT/N/UGA/791/Add.2 was withdrawn on 14 May 2022.

X00M _
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G/TBT/N/UGA/789/Add.3 Uganda 16. 08. 2022 Addendum Mačety

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; DUS 162: 2017, Mačety — Specifikace; oznámený pod 

G/TBT/N/UGA/789, G/TBT/N/UGA/789/Add.1 a 

G/TBT/N/UGA/789/Add.2 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; DUS 162: 2017, Machetes —Specifications; 

notified in G/TBT/N/UGA/789, G/TBT/N/UGA/789/Add.1 and 

G/TBT/N/UGA/789/Add.2 was withdrawn on 14 May 2022.

X20M _

G/TBT/N/UGA/539/Add.1 Uganda 16. 08. 2022 Addendum Chia semínka

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; Chia semínka - Specifikace; oznámený pod 

G/TBT/N/UGA/539 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; Chia seed - Specification; notified in 

G/TBT/N/UGA/539 was withdrawn on 14 May 2022.

C50A, C20A _

G/TBT/N/UGA/621/Add.2 Uganda 16. 08. 2022 Addendum Kešu jádra

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; DUS 1704:2017, Kešu jádra - Specifikace; oznámený pod 

G/TBT/N/UGA/621 a G/TBT/N/UGA/621/Add.1 byl stažen dne 14. 

května 2022. 

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

Uganda Standard; DUS 1704:2017, Cashew kernels -Specification; 

notified in G/TBT/N/UGA/621 and G/TBT/N/UGA/621/Add.1 was 

withdrawn on 14 May 2022.

C50A _

G/TBT/N/ISR/1239/Add.1 Izrael 16. 08. 2022 Addendum
Systémy detekce 

požáru

Oznámené opatření zveřejněno dne 11. 8. 2022; třetí změna závazné 

normy SI 1220 část 3 byla zveřejněna a vstoupila v platnost dne 11. 

srpna 2022. 

Notified  measure  published -date: 11 August 2022; The third  

amendment to the Mandatory Standard SI 1220 Part 3 was 

published and entered into force on 11 August 2022.

X00M, B00 _

G/TBT/N/UGA/530/Add.2 Uganda 16. 08. 2022 Addendum Sezamová semínka

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; DUS 1628:2015, Sezam - Specifikace; oznámený pod 

G/TBT/N/UGA/530 a G/TBT/N/UGA/530/Add.1 byl stažen dne 14. 

května 2022. 

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

Uganda Standard; DUS 1628:2015, Sesame - Specification; notified 

in G/TBT/N/UGA/530 and G/TBT/N/UGA/530/Add.1 was withdrawn 

on 14 May 2022.

C50A, C20A _
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G/TBT/N/THA/669 Thajsko 16. 08. 2022 Notifikace
Ventilátory, větráky 

a klimatizace

Návrh ministerského nařízení nařizuje, aby pokojová klimatizace 

splňovala normu pro pokojovou klimatizaci: energetická účinnost 

(TIS 2134 –25XX). 

The draft ministerial regulation mandates room air conditioner to 

conform with the standard for Room air conditioner: energy 

efficiency (TIS  2134 –25XX).

N20E, X00M, 

B00, S50E
15. 10. 2022

G/TBT/N/UGA/622/Add.3 Uganda 16. 08. 2022 Addendum
Pražená jádra kešu 

ořechů

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; DUS 1705:2017, Kešu jádra - pražená - Specifikace; 

oznámený pod G/TBT/N/UGA/622, G/TBT/N/UGA/622/Add.1 a 

G/TBT/N/UGA/622/Add.2 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; DUS 1705:2017, Cashew kernels -Roasted - 

Specification; notified in G/TBT/N/UGA/622, 

G/TBT/N/UGA/622/Add.1 and G/TBT/N/UGA/622/Add.2 was 

withdrawn on 14 May 2022.

C50A, C20A _

G/TBT/N/ISR/1142/Add.1 Izrael 16. 08. 2022 Addendum

Kabelové navijáky 

pro domácnost a 

podobné účely

Oznámené opatření vstupuje v platnost dne 10. října 2022; tato revize 

vstoupí v platnost dne 10. října 2022. 

Notified measure enters into force - date: 10 October 2022; This 

revision will enter into force on 10 October 2022.

X00M, V00T, 

N20E
_

G/TBT/N/UGA/619/Add.3 Uganda 16. 08. 2022 Addendum Macadamová jádra

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; DUS 1702:2017, Macadamová jádra - Specifikace; oznámený 

pod G/TBT/N/UGA/619, G/TBT/N/UGA/619/Add.1 a 

G/TBT/N/UGA/619/Add.2 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; DUS 1702:2017, Macadamia kernels - 

Specification; notified in G/TBT/N/UGA/619, 

G/TBT/N/UGA/619/Add.1, and G/TBT/N/UGA/619/Add.2 was 

withdrawn on 14 May 2022.

C50A, C20A _

G/TBT/N/UGA/790/Add.3 Uganda 16. 08. 2022 Addendum Rýče a lopaty 

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; DUS 198: 2017, Rýče — Specifikace; oznámený pod 

G/TBT/N/UGA/790, G/TBT/N/UGA/790/Add.1 a 

G/TBT/N/UGA/790/Add.2 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; DUS 198: 2017, Spades —Specifications; notified 

in G/TBT/N/UGA/790, G/TBT/N/UGA/790/Add.1 and 

G/TBT/N/UGA/790/Add.2 was withdrawn on 14 May 2022.

X00M _
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G/TBT/N/UGA/620/Add.3 Uganda 16. 08. 2022 Addendum
Pražené 

makadamové ořechy

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; DUS 1703:2017, Pražený makadamový ořech - Specifikace; 

oznámený pod G/TBT/N/UGA/620, G/TBT/N/UGA/620/Add.1 a 

G/TBT/N/UGA/620/Add.2 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; DUS 1703:2017, Roasted    macadamia - 

pecification; notified in G/TBT/N/UGA/620, 

G/TBT/N/UGA/620/Add.1 and G/TBT/N/UGA/620/Add.2 was 

withdrawn on 14 May 2022.

C50A, C20A _

G/TBT/N/UGA/199/Add.1 Uganda 16. 08. 2022 Addendum Nápoje

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS 871, Sladové obilné nápoje – Specifikace; oznámený 

pod G/TBT/N/UGA/199 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; FDUS 871, Malted cereal beverages 

—Specification; notified in G/TBT/N/UGA/199 was withdrawn on 14 

May 2022.

C50A _

G/TBT/N/KEN/1277 Keňa 16. 08. 2022 Notifikace
Certifikace produktu 

a společnosti

KEBS si přeje informovat všechny zúčastněné strany a veřejnost o 

kontrolních společnostech, které byly nasmlouvány na poskytování 

služeb PVoC pro obecné zboží na další tři (3) roky s účinností od 23. 

června 2022. 

KEBS wishes to inform all stakeholders and the public that the 

following inspection companies have been contracted to offer PVoC 

services for general goods for the next three (3) years with effect 

from 23rd June 2022.

X00M _

G/TBT/N/UGA/300/Add.1 Uganda 17. 08. 2022 Addendum
Fortifikovaná 

potravinářská sůl 

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS EAS 35:2012, Fortifikovaná potravinářská sůl - 

Specifikace; oznámený pod G/TBT/N/UGA/300 byl stažen dne 14. 

května 2022. 

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

Uganda Standard; FDUS EAS 35:2012, Fortified food  grade salt - 

Specification; notified in G/TBT/N/UGA/300 was withdrawn on 14 

May 2022.

C50A, C80A _

G/TBT/N/KEN/1278 Keňa 17. 08. 2022 Notifikace Vlákna a kabely

Tato část KS 1882 se zabývá požadavky na instalaci, především pro 

vnitřní kabeláž, ale také pro kabeláž mezi budovami v rámci celého 

areálu, pro vysoce výkonný kabel z optických vláken, který slouží k 

přenášení hlasové, obrazové a datové telekomunikace. 

This Part of KS 1882 addresses installation requirements, primarily 

for indoor cabling, but also for campus-wide inter -building cabling, 

for high performance fibre optic cable that   serves to transmit voice, 

video and data telecommunication.  

B00, X00M, 

N20E, V00T
16. 10. 2022
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G/TBT/N/UGA/85/Add.1 Uganda 17. 08. 2022 Addendum Krmivo pro zvířata

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; US EAS 231:2001, Kostní moučka pro krmení zvířat – 

Specifikace (jedná se o přijetí východoafrické normy EAS 231:2001); 

oznámený pod G/TBT/N/UGA/85 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; US EAS 231:2001, Bone meal for compounding 

animal feeds —Specification (This is an adoption of the East African 

Standard EAS 231:2001); notified in G/TBT/N/UGA/85 was 

withdrawn on 14 May 2022.

C50A, C90A _

G/TBT/N/UGA/83/Add.1 Uganda 17. 08. 2022 Addendum Krmivo pro zvířata

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; US EAS 233:2001, Pštrosí krmivo – Specifikace (jedná se o 

přijetí východoafrické normy EAS 233:2001); oznámený pod 

G/TBT/N/UGA/83 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; US EAS 233:2001, Ostrich feed —Specification 

(This is an adoption of the East African Standard EAS 233:2001); 

notified in G/TBT/N/UGA/83 was withdrawn on 14 May 2022.

C50A, C90A _

G/TBT/N/UGA/84/Add.1 Uganda 17. 08. 2022 Addendum Krmivo pro zvířata

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; US EAS 232:2001, krmivo s kukuřičným lepkem – 

specifikace (jedná se o přijetí východoafrické normy EAS 232:2001); 

oznámený pod G/TBT/N/UGA/84 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; US EAS 232:2001, Maize gluten feed 

—Specification (This is an adoption of the East African Standard 

EAS 232:2001); notified in G/TBT/N/UGA/84 was withdrawn on 14 

May 2022.

C50A, C90A _

G/TBT/N/UGA/390/Add.1 Uganda 17. 08. 2022 Addendum
Balená a připravená 

jídla

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS EAS 4:2013, Kojenecká výživa — Specifikace; 

oznámený pod G/TBT/N/UGA/390 byl stažen dne 14. května 2022.

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

Uganda Standard; FDUS EAS 4:2013, Infant formula - 

Specification; notified in G/TBT/N/UGA/390 was withdrawn on 14 

May 2022.

C50A, S10E _
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G/TBT/N/UGA/87/Add.1 Uganda 17. 08. 2022 Addendum Rybí moučka

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; US EAS 97:1999, Rybí moučka – Specifikace (jedná se o 

přijetí východoafrické normy EAS 97:1999); oznámený pod 

G/TBT/N/UGA/87 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; US EAS 97:1999, Fishmeal —Specification (This 

is an adoption of the East African Standard EAS 97:1999); notified 

in G/TBT/N/UGA/87 was withdrawn on 14 May 2022.

C50A, C90A _

G/TBT/N/UGA/232/Add.1 Uganda 17. 08. 2022 Addendum
Rafinovaný bílý 

cukr 

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS EAS 5, Rafinovaný bílý cukr – Specifikace; oznámený 

pod G/TBT/N/UGA/232 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; FDUS EAS 5, Refined white sugar 

—Specification; notified in G/TBT/N/UGA/232 was withdrawn on 14 

May 2022.

C50A _

G/TBT/N/UGA/1041/Add.3 Uganda 17. 08. 2022 Addendum Mleté maso

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; DUS 931:2019, Mleté maso — Specifikace, druhé vydání; 

oznámeno pod G/TBT/N/UGA/1041, G/TBT/N/UGA/1041/Add.1 a 

G/TBT/N/UGA/1041/Add.2 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; DUS 931:2019, Minced meat —Specification, 

Second Edition; notified in G/TBT/N/UGA/1041, 

G/TBT/N/UGA/1041/Add.1 and G/TBT/N/UGA/1041/Add.2was 

withdrawn on 14 May 2022.

C50A _

G/TBT/N/UGA/82/Add.1 Uganda 17. 08. 2022 Addendum
Pšeničné otruby pro 

krmivo pro zvířata 

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; US EAS 353:2004, Pšeničné otruby pro krmiva pro zvířata – 

Specifikace (jedná se o přijetí východoafrické normy EAS 353:2004); 

oznámený pod G/TBT/N/UGA/82 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; US EAS 353:2004, Wheat bran for  animal feeds 

—Specification (This is an adoption of the East African Standard 

EAS 353:2004); notified in G/TBT/N/UGA/82 was withdrawn on 14 

May 2022.

C50A, C90A _
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G/TBT/N/UGA/391/Add.1 Uganda 17. 08. 2022 Addendum

Obilné potraviny 

pro kojence a malé 

děti 

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS EAS 72:2013, Obilné potraviny pro kojence a malé 

děti – Specifikace; oznámený pod G/TBT/N/UGA/391 byl stažen dne 

14. května 2022. 

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

Uganda Standard; FDUS EAS 72:2013, Processed cereal-based 

foods for infants and young children —Specification; notified in 

G/TBT/N/UGA/391 was withdrawn on 14 May 2022.

C50A _

G/TBT/N/GBR/51 Velká Británie 17. 08. 2022 Notifikace

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) 

Bill.

C50A, X00M, 

S00S, S10E, 

S20E, S30E 

16. 10. 2022

G/TBT/N/UGA/234/Add.1 Uganda 17. 08. 2022 Addendum
Surový třtinový 

cukr 

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS EAS 8, surový třtinový cukr – specifikace; oznámený 

pod G/TBT/N/UGA/234 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; FDUS EAS 8, Raw cane sugar —Specification; 

notified in G/TBT/N/UGA/234 was withdrawn on 14 May 2022.

C50A _

G/TBT/N/USA/931/Rev.1/A

dd.3
Spojené státy 17. 08. 2022 Addendum Stropní ventilátory

Ministerstvo energetiky USA ("DOE") mění zkušební postupy pro 

stropní ventilátory tak, aby zahrnovaly definici "cirkulujícího 

vzduchu" pro účely definice stropního ventilátoru. 

The U.S. Department of Energy ("DOE") is amending the test 

procedures for ceiling fans to include a definition for "circulating 

air" for the purpose of the ceiling fan definition.

B00, X00M, 

N20E
_

G/TBT/N/PER/144 Peru 17. 08. 2022 Notifikace
Farmaceutické 

výrobky

Účelem tohoto nařízení je stanovit pravidla, která upravují 

předkládání dokumentů požadovaných při registraci a opětovné 

registraci biologických přípravků. 

The purpose of this Regulation is to establish the rules that regulate 

the presentation of the documents required in the registration and re-

registration of biological products.

C10P, S00S 16. 10. 2022
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G/TBT/N/UGA/86/Add.1 Uganda 17. 08. 2022 Addendum

Kukuřičné otruby 

jako krmivo pro 

hospodářská zvířata

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; US EAS 230:2001, Kukuřičné otruby jako krmivo pro 

hospodářská zvířata – Specifikace (jedná se o přijetí východoafrické 

normy EAS 230:2001); oznámený pod G/TBT/N/UGA/86 byl stažen 

dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; US EAS 230:2001, Maize bran as  livestock  feed 

—Specification (This is an adoption of the East African Standard 

EAS 230:2001); notified in G/TBT/N/UGA/86 was withdrawn on 14 

May 2022.

C50A, C90A _

G/TBT/N/UGA/233/Add.1 Uganda 17. 08. 2022 Addendum
Plantážní (mlýnský) 

bílý cukr

Cílem tohoto dodatku je informovat členy WTO, že návrh ugandské 

normy; FDUS EAS 16, Plantážní (mlýnský) bílý cukr – Specifikace; 

oznámený pod G/TBT/N/UGA/233 byl stažen dne 14. května 2022. 

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

Uganda Standard; FDUS EAS 16, Plantation (mill) white  sugar 

—Specification; notified in G/TBT/N/UGA/233 was withdrawn on 14 

May 2022.

C50A _

G/TBT/N/KEN/1279 Keňa 18. 08. 2022 Notifikace

Měřiče pro 

zkapalněný ropný 

plyn v lahvi

KS 2968-2022 Měřič pro výdej zkapalněného ropného plynu (LPG) z 

lahve – Specifikace 

KS 2968-2022 Meter for dispensing liquefied petroleum gas (LPG) 

from cylinder – Specification

I10, N30E, I20 17. 10. 2022

G/TBT/N/IND/233 Indie 18. 08. 2022 Notifikace

Mléko a mléčné 

výrobky, vepřové 

maso a vepřové 

výrobky, ryby a 

produkty rybolovu

Nařízení související s požadavkem zdravotního osvědčení spolu s 

dovezenou potravinovou zásilkou mléka a mléčných výrobků, 

vepřového masa a výrobků z vepřového masa a ryb a rybích výrobků. 

Order related to requirement of Health certificate accompanied with 

imported food consignment of Milk and Milk Products, Pork and 

Pork Products & Fish and Fish Products.

C20A, C50A, 

C60A
17. 10. 2022

G/TBT/N/NZL/114 Nový Zéland 18. 08. 2022 Notifikace

Zemědělské směsi a 

veterinární léčiva 

(inhibiční látky)

Nařízení o zemědělských směsích a veterinárních léčivech 

(inhibičních látkách) z roku 2022. Změna nařízení o zemědělských 

směsích a veterinárních léčivech (výjimky a zakázané látky) z roku 

2022. 

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines (Inhibitor 

Substances) Order 2022. Agricultural Compounds and Veterinary 

Medicines (Exemptions and Prohibited Substances) Amendment 

Regulations 2022. 

C20A, C30A, 

C10P, C10C
17. 10. 2022

G/TBT/N/TPKM/502

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

18. 08. 2022 Notifikace Váhy

Návrh technické specifikace pro ověřování a kontrolu vah. 

Draft ofTechnical Specification for the Verification and Inspection 

of Weighing Instruments.

I10, X00M 17. 10. 2022
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G/TBT/N/PHL/203/Add.2 Filipíny 18. 08. 2022 Addendum
Lékařská radiační 

zařízení

Oběžník FDA 2017-013-A nebo „dodatek k oběžníku FDA č. 2017-

013 s názvem „Pokyny k vystavení celního odbavení (CFCR) 

radiačních zařízení podle FDA-CDRRHR“ 

FDA Circular 2017-013-A or the “Amendment to FDA Circular No. 

2017-013 Entitled, "Guidelines on the Issuance of Clearance for 

Customs Release (CFCR) of Radiation Devices by the FDA-

CDRRHR"

N20E, X00M, 

S10S
_

G/TBT/N/FIN/84 Finsko 18. 08. 2022 Notifikace

Rostliny konopí 

jako narkotika - 

pravidla pro 

pěstování

Návrh vládního pozměňovacího návrhu zákona o omamných látkách.

Draft Government Proposal for Amending the Narcotics Act.
S00S, C20A 17. 10. 2022

G/TBT/N/UGA/196/Add.1 Uganda 18. 08. 2022 Addendum
Ovocné lupínky a 

křupky

Návrh ugandské normy; FDUS 882, Ovocné lupínky a křupky – 

Specifikace; oznámený pod G/TBT/N/UGA/196 byl stažen dne 14. 

května.

The Draft Uganda Standard; FDUS 882, Fruit chips and crisps — 

Specification; notified in G/TBT/N/UGA/196 was withdrawn on 14 

May 2022.

C50A _

G/TBT/N/ARG/436 Argentina 18. 08. 2022 Notifikace

Osvětlovací a 

signalizační systémy 

vozidel

Návrh usnesení GMC č. 03/22 "RTM pro instalaci osvětlovacích 

zařízení a světelné signalizace". 

Draft Resolution GMC No. 03/22 "RTM for the Installation of 

Lighting Devices and Light Signaling".

T40T 11. 10. 2022

G/TBT/N/GBR/52 Velká Británie 18. 08. 2022 Notifikace
Elektronické obojky 

pro psy a kočky

Tato nařízení budou obsahovat opatření pro zamezení připevňování a 

používání elektronických obojků na psy a kočky v Anglii. 

These regulations will make provision for preventing the attachment 

and use of electronic collars on dogs and cats in England.

N20E, C90A 17. 10. 2022

G/TBT/N/UGA/1010/Add.3 Uganda 18. 08. 2022 Addendum Králičí maso

Návrh ugandské normy; DUS 2028: Králičí maso — (jatečně 

upravená těla a kusy) — Specifikace, první vydání; oznámený pod 

G/TBT/N/UGA/1010, G/TBT/N/UGA/1010/Add.1 a 

G/TBT/N/UGA/1010/Add.2 byl stažen dne 14. května 2022. 

The Draft Uganda Standard; DUS 2028: Rabbit meat — (carcasses 

and cuts) — Specification, First Edition; notified in 

G/TBT/N/UGA/1010, G/TBT/N/UGA/1010/Add.1 and 

G/TBT/N/UGA/1010/Add.2 was withdrawn on 14 May 2022.

C20A, C50A _

G/TBT/N/KEN/1254/Rev.1 Keňa 18. 08. 2022 Revize
Měřiče LPG - lahve 

na plyn

Tento návrh keňské normy specifikuje funkční a bezpečnostní 

požadavky na měřidlo používané pro výdej odměřeného množství 

LPG z lahví na plyn. 

This draft Kenya Standard specifies functional and safety 

requirements for meter used for dispensing metered amounts of LPG 

from gas cylinders.

I10, N30E, I20 17. 10. 2022
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G/TBT/N/USA/1761/Add.1/

Corr.1
USA 18. 08. 2022 Corrigendum

Nebezpečné 

materiály

Nebezpečné materiály: harmonizace s mezinárodními normami; 

oprava  

Hazardous Materials: Harmonization With International Standards; 

Correction

B20, S10E, 

T10T, T50T
_

G/TBT/N/UGA/377/Add.1 Uganda 18. 08. 2022 Addendum
Čokoláda a 

čokoládové výrobky

Návrh ugandské normy; DUS 1541:2013, Čokoláda a čokoládové 

výrobky – Specifikace; oznámený pod G/TBT/N/UGA/377 byl stažen 

dne 14. května 2022.

The Draft Uganda Standard; DUS 1541:2013, Chocolate and 

chocolate products — Specification; notified in G/TBT/N/UGA/377 

was withdrawn on 14 May 2022.

C50A _

G/TBT/N/UGA/126/Add.1 Uganda 18. 08. 2022 Addendum Sušené ovoce

Návrh ugandské normy; FDUS 877:2009, Sušené ovoce – 

Specifikace; oznámený pod G/TBT/N/UGA/126 byl stažen dne 14. 

května 2022. 

The Draft Uganda Standard; FDUS 877:2009, Dried fruits — 

Specification; notified in G/TBT/N/UGA/126 was withdrawn on 14 

May 2022.

C50A _

G/TBT/N/UGA/228/Add.1 Uganda 18. 08. 2022 Addendum
Sušená zelenina a 

bylinky

Návrh ugandské normy; FDUS 889, Sušená zelenina a bylinky pro 

potravinářské použití – Specifikace; oznámený pod 

G/TBT/N/UGA/228 byl stažen dne 14. května 2022. 

The Draft Uganda Standard; FDUS 889, Dried vegetables and herbs 

for food use — Specification; notified in G/TBT/N/UGA/228 was 

withdrawn on 14 May 2022.

C50A _

G/TBT/N/UGA/283/Add.1 Uganda 18. 08. 2022 Addendum Mukene

Návrh ugandské normy; DUS 780:2012, práškový cyprinid stříbrný 

(Mukene) — Specifikace; oznámený pod G/TBT/N/UGA/283 byl 

stažen dne 14. května 2022  

The Draft Uganda Standard; DUS 780:2012, Powdered silver 

cyprinid (Mukene) — Specification; notified in G/TBT/N/UGA/283 

was withdrawn on 14 May 2022.

C50A, C10A _
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G/TBT/N/TUR/106/Add.1 Turecko 19. 08. 2022 Addendum

Kojenecká výživa, 

obilná a dětská 

výživa

Byla navržena změna prostřednictvím „tureckého nařízení o 

potravinovém kodexu, kterým se mění turecký potravinový kodex – 

nařízení o potravinách určených pro kojence a malé děti a celkové 

náhradě stravy pro kontrolu hmotnosti“. Změna se týká seznamu 

látek, které mohou být přidávány do počáteční a pokračovací 

kojenecké výživy, kojenecké výživy a obilných potravin. Toto 

nařízení vstoupí v platnost dne 15. září 2022. 

An amendment has been proposed by means of "Turkish Food Codex 

Regulation Amending Turkish Food Codex - Regulation on food 

intended for infants and young children and total diet replacement 

for weight control". The amendment concerns the list of substances 

that may be added to infant and follow-on formula, baby food and 

processed cereal-based food. This Regulation will enter into force 

on 15 September 2022.

C50A, S00S _

G/TBT/N/TUR/86/Add.3 Turecko 19. 08. 2022 Addendum
Olivový olej a olej z 

olivových pokrutin

Účelem tohoto komuniké je přidat rozhodovací rámec pro rafinované 

olivové oleje a olivové oleje složené z rafinovaných olivových olejů a 

panenských olivových olejů v souladu s mezinárodní Olive Council 

Trade Standard vztahující se na olivové oleje a oleje z olivových 

pokrutin (COI/T.15/NC č. 3/Rev. 18). 

The purpose of this Communiqué is to add decision tree for refined 

olive oils and olive oils composed of refined olive oils  and virgin 

olive oils in line with International Olive Council  Trade  Standard 

Applying to Olive Oils and Olive Pomace Oils (COI/T.15/NC No 

3/Rev. 18).

C50A _

G/TBT/N/TUR/120/Add.2 Turecko 19. 08. 2022 Addendum

Počáteční a 

pokračovací 

kojenecká výživa

Změna se týká požadavků na bílkoviny pro kojence a pokračovací 

kojeneckou výživu vyrobenou z bílkovinných hydrolyzátů a 

požadavků na pesticidy v počáteční a pokračovací kojenecké výživě. 

Toto komuniké vstoupí v platnost dne 15. září 2022. 

The amendment concerns protein requirements for infants and 

follow-on formula manufactured from protein hydrolysates and 

requirements on pesticides in infant formula and follow-on formula. 

This Communiqué will enter into force on 15 September 2022.

C50A, S00S, 

C80A 
_
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G/TBT/N/COL/256/Add.1
Kolumbie 19. 08. 2022 Addendum

Zádržné systémy 

pro vozidla

Kolumbijská republika sděluje v souvislosti s návrhem usnesení, 

prostřednictvím kterého je technické nařízení pro hodnocení 

výkonnosti zádržných systémů vozidel přijato, oznámeným dne 26. 4. 

2022 Světové obchodní organizaci prostřednictvím dokumentu 

označeného symbolem G/TBT/N/COL/256, který byl vydán dne 29. 

července 2022 usnesením Ministerstva dopravy č. 20223040044065.  

The Republic of Colombia communicates in relation to the draft 

resolution "By which the technical regulation for the evaluation of 

the performance of vehicle containment systems is adopted", notified 

on 04/26/2022 by the World Trade Organization through the 

document identified with the symbol G/TBT/N/COL/256, which has 

been issued on July 29, 2022, through Resolution No. 

20223040044065 of the Ministry of Transportation.

T40T, X00M _

G/TBT/N/BRA/1439
Brazílie 19. 08. 2022 Notifikace

Potravinářské 

výrobky obecně

Toto usnesení povoluje používání potravinářských přídatných látek a 

technologických pomocných látek v různých kategoriích potravin.

This Resolution authorizesthe use of food additives and technology 

aids in various food categories.

C50A, C80A _

G/TBT/N/BRA/1170/Add.1 Brazílie 19. 08. 2022 Addendum

Výrobky podléhající 

veřejnému 

zdravotnímu dozoru

Návrh usnesení č. 1039 ze dne 8. dubna 2021 dříve oznámený 

prostřednictvím G/TBT/N/BRA/1170, který stanoví kritéria pro 

využití posouzení dopadu provedeného ekvivalentním zahraničním 

regulačním úřadem za účelem legalizace produktů podléhajících 

veřejnému zdravotnímu dozoru v Anvise prostřednictvím 

optimalizovaného analytického postupu, byl přijat jako usnesení RDC 

č. 741 dne 10. srpna 2022. 

The Draft Resolution number 1039, 8 April 2021 - previously  

notified through G/TBT/N/BRA/1170 - which establish criteria for 

the utilization of impact assessment undertaken by Equivalent 

Foreign Regulatory Agency for the purpose of regularization of  

products subject to public health surveillance in Anvisa through  an 

optimized analysis procedure, was adopted as Resolution -RDC 

number 741, 10 August 2022.

X00M, S00S _

G/TBT/N/BRA/1063/Add.1/

Corr.2
Brazílie 19. 08. 2022 Corrigendum

Ropné plyny a jiné 

plynné uhlovodíky

Oprava vyhlášky Inmetro č. 147 ze dne 28. března 2022, zveřejněné v 

Úředním věstníku dne 31. března 2022, oddíl 1, strany 108 až 119.

Rectification of Inmetro Ordinance No. 147 of 28 March 2022, 

published in the Official Gazette on 31 March 2022, section 1, pages 

108 to 119.  

X00M, S00S, 

T40T, N30E, 

N40E, S50E

_
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G/TBT/N/BRA/658/Add.3/

Corr.2
Brazílie 19. 08. 2022 Corrigendum

Cisterny, 

velkoobjemové 

kontejnery (IBC), 

používané při 

pozemní přepravě 

nebezpečných věcí

Oprava vyhlášky Inmetro č. 320 ze dne 23. července 2021, 

zveřejněná v Úředním věstníku dne 27. července 2021, oddíl 1, strany 

97 až 104. 

Rectification of Inmetro Ordinance No. 320 of 23 July 2021, 

published in the Official Gazette on 27 July 2021, section 1, pages 

97 to 104.

X00M, T40T, 

T50T, I40
_

G/TBT/N/BRA/955/Add.1 Brazílie 19. 08. 2022 Addendum
Farmaceutické 

výrobky

Návrh usnesení č. 760 ze dne 27. prosince 2019 dříve oznámený 

prostřednictvím G/TBT/N/BRA/955, který stanoví minimální 

technické požadavky na studie relativní biologické dostupnosti a 

bioekvivalence, které podporují dokumentaci souhlasu pro klinický 

výzkum, povolení k uvedení na trh nebo povolení po uvedení na trh 

léčivých přípravků, ve smyslu tohoto usnesení, byl přijat jako 

usnesení RDC č. 742 dne 10. srpna 2022. 

The Draft Resolution number 760, 27 December 2019 - previously 

notified through G/TBT/N/BRA/955 - which establishes the minimal 

technical requirements for relative bioavailability and 

bioequivalence studies that supports dossier of consent for  clinical  

research, market authorization or post-market authorization of 

medicines, in the terms of this resolution, was adopted as Resolution 

- RDC number 742, 10 August 2022. 

C10P, X00M _

G/TBT/N/BRA/631/Add.4/

Corr.2
Brazílie 19. 08. 2022 Corrigendum

Skořepina karoserie 

pro silniční vozidla

Oprava vyhlášky Inmetro č. 153 ze dne 24. března 2022, zveřejněné v 

Úředním věstníku dne 31. března 2022, oddíl 1 – Extra, strany 10 až 

14. 

Rectification of Inmetro Ordinance No. 153 of 24 March 2022, 

published in the Official Gazette on 31 March 2022, section 1 – 

Extra, pages 10 to 14.

X00M, T40T, 

S00S
_

G/TBT/N/CHE/266/Rev.1 Švýcarsko 19. 08. 2022 Revize
Potraviny obsahující 

enzymy

Změna se týká přílohy 3 GMFO. Tato příloha obsahuje seznam GMO 

produktů, které mohou být uvedeny na švýcarský trh bez zvláštního 

povolení Federálního úřadu pro bezpečnost potravin a veterinární 

péči.  

The modification concerns annex 3 of the GMFO. This annex 

contains a list of GMO products that may be put on the Swiss market 

without a specific authorisation by the Federal Food  Safety and 

Veterinary Office.  

C50A, C80A, 

CA0A, X00M, 

S00S
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