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Datum 

zveřejnění 

notifikace

Typ Oblast Stručný pracovní popis notifikace Výrobkový kód
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/EGY/327 Egypt 22. 08. 2022 Notifikace Barvy a laky

Ministerská vyhláška č. 381/2022 o procentech olova v lacích a 

barvách. 

The Ministerial Decree No. 381/2022 on the percentages of lead in 

varnishes and paints.

C00C 21. 10. 2022

G/TBT/N/VNM/235 Vietnam 22. 08. 2022 Notifikace Bezpečnost potravin

Návrh oběžníku, kterým se mění, doplňuje a zrušuje řada právních 

dokumentů o bezpečnosti potravin vydaných Ministrem 

zdravotnictví.

Draft Circular amending, supplementing and repealing a number of 

legal documents on food safety issued by the Minister of Health.

C50A, C80A, 

C70A, S00S
21. 10. 2022

G/TBT/N/RUS/136 Ruská federace 22. 08. 2022 Notifikace
Výrobky obsahující 

nikotin

Návrh technického nařízení Euroasijské hospodářské unie 

„Technické nařízení o výrobcích obsahujících nikotin“. 

Draft technical regulation of the Eurasian Economic Union 

«Technical regulation on the nicotine containing products».

X00M, X40M, 

S00S
30. 11. 2022

G/TBT/N/EGY/212/Add.5 Egypt 22. 08. 2022 Addendum

Trvanlivost 

zmrazených ryb a 

zmrazených jater

Tento dodatek se týká oznámení ministerské vyhlášky č. 393/2022, 

která prodlužuje trvanlivost zmrazených ryb a zmrazených jater, 

stanovených v egyptské normě ES 2613-2/2008.

This addendum concerns the notification of the Ministerial Decree 

No. 393/2022 which extends the shelf life of frozen fish and frozen 

liver stipulated in the Egyptian Standard ES 2613-2/2008.

C10A, C50A _

G/TBT/N/VNM/234 Vietnam 22. 08. 2022 Notifikace
Zdravotní doplňky, 

doplňky stravy

Návrh národního technického nařízení o maximálním obsahu 

kontaminantů ve zdravotnických doplňcích. 

Draft National technical regulation on maximum level contaminants 

in health supplements.

C50A, C80A, 

S00S, C70A
21. 10. 2022

G/TBT/N/USA/1519/Add.1

0
USA 23. 08. 2022 Addendum Tabákové výrobky

Tabákové výrobky; povinná upozornění pro balíčky cigaret a reklam; 

odložené datum účinnosti 

Tobacco Products; Required Warnings for Cigarette Packages and 

Advertisements; Delayed Effective Date

X00M, X40M, 

S00S, S10E 
_
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G/TBT/N/USA/915/Add.4 USA 23. 08. 2022 Addendum
Dětské závěsné 

nosiče

V souladu s procesem aktualizace CPSIA toto přímé konečné 

pravidlo opět aktualizuje povinnou normu pro závěsné nosiče tak, aby 

odkazem začlenil verzi dobrovolné normy ASTM z roku 2022, 

přičemž zachovává další požadavek na připevnění výstražného štítku.

Consistent with the CPSIA's update process, this direct final rule 

again updates the mandatory standard for sling carriers to 

incorporate by reference ASTM's 2022 version of the voluntary 

standard, while retaining the additional requirement for warning 

label attachment.

X00M 19. 09. 2022

G/TBT/N/CHN/1692 Čína 23. 08. 2022 Notifikace

Bezpečnostní pásy v 

motorových 

vozidlech

Národní norma P.R.C., bezpečnostní pásy a zádržné systémy pro 

cestující v motorových vozidlech.

National Standard of the P.R.C., Safety-belts and Restraint Systems 

for Occupants of Power-driven Vehicles.

T40T 22. 10. 2022

G/TBT/N/CHN/1690 Čína 23. 08. 2022 Notifikace

Odolnost střechy 

osobních 

automobilů proti 

nárazu

Národní norma P.R.C., odolnost střechy osobních automobilů proti 

nárazu.

National Standard of the P.R.C., Roof Crush Resistance of 

Passenger Cars.

T40T 22. 10. 2022

G/TBT/N/USA/1799/Add.3 USA 23. 08. 2022 Addendum Výrobky na vaření

Toto poslední pravidlo přejmenovává stávající postup testování 

výrobků na vaření a upřesňuje, že je určen pouze pro mikrovlnné 

trouby. 

This final rule retitles the existing cooking products test procedure 

to specify that it is for microwave ovens only. 

N20E, S50E _

G/TBT/N/USA/1791/Add.1 USA 23. 08. 2022 Addendum
Volně prodejná 

naslouchátka

Zdravotnické prostředky; ušní, nosní a krční zařízení; zavedení volně 

prodejných naslouchátek

Medical Devices; Ear, Nose, and Throat Devices; Establishing Over-

the-Counter Hearing Aids

X40M, S10S _

G/TBT/N/CHN/1693 Čína 23. 08. 2022 Notifikace

Ukotvení 

bezpečnostních pásů 

v motorových 

vozidlech

Národní norma P.R.C., ukotvení bezpečnostních pásů, ukotvení 

zádržných systémů pro cestující v motorových vozidlech

National Standard of the P.R.C., Safety-belt Anchorages, Restraint 

Systems Anchorages for Occupants of Power-driven Vehicles

T40T 22. 10. 2022

G/TBT/N/CHN/1698 Čína 23. 08. 2022 Notifikace

Bezpečnost sedadel 

a jejich ukotvení ve 

školních autobusech

Národní norma P.R.C., pevnost systémů sedadel pro studenty a jejich 

ukotvení ve speciálním školním autobuse.

National Standard of the P.R.C., the Strength of Student Seat 

Systems and Their Anchorages of Special School Bus.

T40T 22. 10. 2022
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G/TBT/N/USA/1733/Add.1/

Corr.1
USA 23. 08. 2022 Corrigendum Střelné zbraně

Definice „rámu nebo přijímače“ a identifikace střelných zbraní; 

opravy 

Definition of "Frame or Receiver" and Identification of Firearms; 

Corrections

X20M _

G/TBT/N/CAN/648/Add.2/

Corr.1
Kanada 23. 08. 2022 Corrigendum

Přírodní léčivé 

přípravky

Pozměňující nařízení o přírodních léčivých přípravcích: chyba 

Regulations Amending the Natural Health Products Regulations: 

Erratum

C10P, S00S _

G/TBT/N/CHN/1696 Čína 23. 08. 2022 Notifikace

Aktualizace 

softwaru ve 

vozidlech

Národní norma P.R.C., všeobecné technické požadavky na 

aktualizaci softwaru ve vozidlech. 

National Standard of the P.R.C., General Technical Requirements 

for Software Update of Vehicles.

T40T 22. 10. 2022

G/TBT/N/USA/929/Rev.1/A

dd.4
USA 23. 08. 2022 Addendum

Externí napájecí 

zdroje

Toto závěrečné pravidlo mění současný zkušební postup Ministerstva 

energetiky USA pro externí napájecí zdroje. 

This final rule amends the current U.S. Department of Energy test 

procedure for external power supplies.

N20E, S50E _

G/TBT/N/USA/1479/Add.1 USA 23. 08. 2022 Addendum

Označování 

baleného masa a 

drůbeže

Zrušení požadavků na dvojí označování některých balení masa a 

drůbeže. 

Rescission of Dual Labeling Requirements for Certain Packages of 

Meat and Poultry.

C20A, C50A, 

C60A, S10E
_

G/TBT/N/CHN/1694 Čína 23. 08. 2022 Notifikace

Dětské bezpečnostní 

pásy v motorových 

vozidlech 

Národní norma P.R.C., zádržná zařízení pro děti v motorových 

vozidlech. 

National Standard of the P.R.C., Restraining Devices for Child 

Occupants of Power-driven Vehicles.

T40T 22. 10. 2022

G/TBT/N/CHN/1697 Čína 23. 08. 2022 Notifikace

Spotřeba paliva - 

těžká užitková 

vozidla

Národní norma P.R.C., limity spotřeby paliva pro těžká užitková 

vozidla. 

National Standard of the P.R.C., Fuel Consumption Limits for Heavy-

duty Commercial Vehicles.

T40T, N40E 22. 10. 2022

G/TBT/N/CHN/1691 Čína 23. 08. 2022 Notifikace

Bezpečnost 

osobních 

automobilů

Národní norma P.R.C., přední a zadní ochranná zařízení pro osobní 

automobily.

National Standard of the P.R.C., Front and Rear Protective Devices 

for Passenger Cars.

T40T 22. 10. 2022
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G/TBT/N/PHL/293 Filipíny 23. 08. 2022 Notifikace
Různé elektrické 

spotřebiče

Cílem návrhu oběžníku je upravit některé části pokynů pro filipínský 

program energetického štítkování (PELP) (DC2020-06-0015) a 

pokrýt další výrobky spotřebovávající energii v rámci programu. 

The draft circular aims to amend some sections of the Philippine 

Energy Labeling Program (PELP) Guidelines (DC2020-06-0015) 

and to cover additional energy consuming products under the 

program. 

N20E, S50E, 

X40M
22. 10. 2022

G/TBT/N/CHN/1695 Čína 23. 08. 2022 Notifikace

Bezpečnostní 

systém proti 

neoprávněnému 

použití motorových 

vozidel

Národní norma P.R.C., ochranné zařízení proti neoprávněnému 

použití motorových vozidel. 

National Standard of the P.R.C., Protective Device against 

Unauthorized Use of Motor Vehicles.

T40T 22. 10. 2022

G/TBT/N/BRN/3 Brunej 23. 08. 2022 Notifikace

Elektrické 

spotřebiče - 

klimatizace

Kontrolovat dovoz a prodej neefektivních elektrických spotřebičů a 

výrobků (tj. klimatizace) do země. Požadavek na energetickou 

účinnost (normy minimálního energetického výkonu a energetické 

štítkování). 

To control the importation and sales of the inefficient electrical 

appliance & product (ie, air conditioning) into the country. 

Requirement on Energy Efficiency (Minimum Energy Performance 

Standards and Energy Labelling).

N20E, S50E, 

X40M
22. 10. 2022

G/TBT/N/USA/1911 USA 24. 08. 2022 Notifikace Sušicky prádla

Program úspory energie: normy pro úsporu energie pro spotřebitelské 

sušičky prádla 

Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for 

Consumer Clothes Dryers

N20E, S50E 24. 10. 2022

G/TBT/N/MEX/502/Add.1 Mexiko 24. 08. 2022 Addendum Silniční vozidla

Návrh oficiální mexické normy PROY-NOM-194-SE-2021, 

bezpečnostní zařízení pro nová lehká vozidla - požadavky a 

specifikace. 

Draft Official Mexican Standard PROY-NOM-194-SE-2021, Safety 

devices for new light vehicles - Requirements and specifications.

T40T _
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G/TBT/N/SVN/119 Slovinsko 25. 08. 2022 Notifikace

Kategorizace ražby 

v zeminách a 

horninách

Technická specifikace TSPI - 05.100 (P, G) - Kategorizace hloubení 

v zeminách a horninách určuje zásady kategorií ražby zemin a hornin 

na základě terénního pozorování a laboratorních zkoušek pro 

inženýrské použití při zemních pracích pro výstavbu dopravní 

infrastruktury ve Slovinské republice. 

Technical specification TSPI - 05.100 (P, G) - Categorization of 

excavation in soils and rocks determines the principles of categories 

of excavation of soils and rocks based on the field observation and 

laboratory tests for engineering use in earthworks in the 

construction of transport infrastructure in the Republic of Slovenia.

T00T, N00E 19. 10. 2022

G/TBT/N/BRA/1441 Brazílie 25. 08. 2022 Notifikace
Líh v souvislosti s 

opičími neštovicemi

Tento návrh usnesení se považuje za mimořádné a dočasné povolení k 

volnému prodeji a darování lihu o koncentraci 70 % p/p (sedmdesát 

procent, vyjádřeno hmotnostně), v tekuté formě, řádně regulovaný 

společností Anvisa, z důvodu ohrožení veřejného zdraví 

mezinárodního významu v důsledku vypuknutí opičích neštovic.

This Draft Resolution is regarded to an extraordinary and 

temporary authorization of the free sale and donation of ethyl 

alcohol at a concentration of 70% p/p (seventy percent, expressed in 

weight by weight), in liquid physical form, duly regularized at 

Anvisa, due to the emergence of public health of international 

importance arising from the Monkeypox outbreak.

C10P, C00C, 

S00S
13. 09. 2022

G/TBT/N/BRA/1440 Brazílie 25. 08. 2022 Notifikace

Léčiva a vakcíny v 

souvislosti s opičími 

neštovicemi

Toto usnesení obsahuje ustanovení o výjimečné a dočasné výjimce z 

obchodní registrace a o požadavcích na mimořádné povolení pro 

dovoz léčiv a vakcín získaných Ministerstvem zdravotnictví pro 

prevenci nebo léčbu opičích neštovic z důvodu ohrožení veřejného 

zdraví mezinárodního významu. 

This Resolution contains provisions on the exceptional and 

temporary exemption from market authorization and the 

requirements for exceptional authorization for the importation of 

medicines and vaccines acquired by the Ministry of Health for the 

prevention or treatment of Monkeypox, due to a public health 

emergency of international importance.

C10P _
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G/TBT/N/BRA/418/Add.5 Brazílie 25. 08. 2022 Addendum

Čaje a 

nealkoholické 

nápoje

MAPA vydala vyhlášku č. 476 ze dne 18. srpna 2022, kterou se mění 

vyhláška MAPA č. 123 ze dne 13. května 2021, stanovující normy 

původu a kvality pro kombinovaný nápoj, čaj, osvěžující nápoj, 

nealkoholický nápoj, sodu a popř. příslušné pevné a tekuté přípravky. 

MAPA issued Ordinance No. 476, 18 August 2022, which amends 

MAPA Ordinance No. 123, 13 May 13 2021, establishing the 

standards of identity and quality for composite beverage, tea, 

refreshment, soft drink, soda and, when it fits, the respective solid 

and liquid preparations.

C50A, C80A _

G/TBT/N/BRA/162/Add.2 Brazílie 25. 08. 2022 Addendum Pšeničná mouka

MAPA vydala vyhlášku č. 469 ze dne 23. června 2022, kterou se 

mění normativní pokyn č. 8 ze dne 2. června 2005, oznámený pod 

G/TBT/N/BRA/162/Add.1. Technické požadavky na původ a 

požadavky na jakost pšeničné mouky.

MAPA issued Ordinance No. 469, 23 June 2022, which amends 

Normative Instruction No. 8, 2 June 2005, notified as 

G/TBT/N/BRA/162/Add.1. Technical requirements for identity and 

quality requirements for wheat flour.

C20A, C50A _

G/TBT/N/PHL/292/Add.1 Filipíny 25. 08. 2022 Addendum Kosmetika

Aktualizované pokyny k souboru s informacemi o výrobku (PIF) pro 

kosmetické výrobky, kterým se ruší oběžník FDA č. 2018-001 

opakující se povinné provádění článku 8 kosmetické směrnice 

ASEAN „informace o výrobku“. 

Updated Guidelines on Product Information File (PIF) for Cosmetic 

Products Repealing FDA Circular No. 2018-001 Reiterating the 

Mandatory Implementation of Article 8 of the ASEAN Cosmetic 

Directive "Product Information".

C20P 15. 09. 2022

G/TBT/N/KOR/1092 Korea 25. 08. 2022 Notifikace
Zdravotnické 

prostředky in vitro

MFDS navrhuje upravit prováděcí pravidlo k zákonu o 

diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. 

MFDS is proposing to amend the “Enforcement Rule on the Act on 

In Vitro Diagnostic Medical Devices”.

S10S 24. 10. 2022

G/TBT/N/NAM/6 Namibie 25. 08. 2022 Notifikace
Agronomický 

průmysl - potraviny

Účelem těchto nařízení je zajistit, aby všechny kontrolované produkty 

vyráběné, balené a nabízené k prodeji v Namibii splňovaly 

požadavky zde stanovené, s cílem dosáhnout bezpečných potravin pro 

všechny a vytvořit důvěru spotřebitelů v regulační procesy. 

The purpose of these regulations is to ensure that all controlled 

products produced, packed and offered for sale in Namibia, comply 

with the requirements set out herein, with the objective of achieving 

safe food for all and creating consumer confidence in the regulatory 

processes.

C00A, S10E 24. 10. 2022
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G/TBT/N/UKR/218/Add.1 Ukrajina 25. 08. 2022 Addendum
Potravinářské 

výrobky

Návrh usnesení Kabinetu ministrů Ukrajiny o změně usnesení 

Kabinetu ministrů Ukrajiny ze dne 9. března 2022 č. 234 (usnesení č. 

922) přijatý dne 19. srpna 2022, zveřejněný dne 25. srpna 2022 a 

vstoupí v platnost dne 25. srpna 2022.

Ukraine informs that the draft Resolution of the Cabinet of Ministers 

of Ukraine "On Amendment to the Resolution of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine of March 9, 2022 No. 234" (Resolution No. 

922) adoped on 19 August 2022, published on 25 August 2022 and 

enters into force on 25 August 2022. 

C00A _

G/TBT/N/NAM/4 Namibie 25. 08. 2022 Notifikace
Agronomický 

průmysl - potraviny

Účelem těchto nařízení je zajistit, aby všechny kontrolované produkty 

dovážené do Namibijské republiky splňovaly požadavky zde 

stanovené, s cílem dosáhnout bezpečných potravin pro všechny a 

vytvořit důvěru spotřebitelů v regulační procesy. Tato nařízení se 

vztahují na všechny kontrolované produkty dovážené do Namibijské 

republiky pro komerční použití a konkrétně pro lidskou spotřebu, ať 

už po moři, po zemi, vzduchem nebo po silnici. 

The purpose of these regulations is to ensure that all controlled 

products, imported into the Republic of Namibia, comply with the 

requirements set out herein, with the objective of achieving safe food 

for all and creating consumer confidence in the regulatory 

processes.  These regulations apply to all controlled products 

imported into the Republic of Namibia for commercial use and 

specifically for human consumption, whether by sea, land, air or 

road.

C00A, S10E 24. 10. 2022

G/TBT/N/IDN/103/Rev.1/A

dd.1
Indonésie 25. 08. 2022 Addendum

IT výrobky - 

telekomunikační 

zařízení

Nařízení ministra komunikací a informační technologie č. 13 z roku 

2021 o technických normách pro telekomunikační zařízení a/nebo 

mobilní telekomunikační zařízení na bázi dlouhodobého vývoje 

technologických norem a mezinárodních mobilních telekomunikací 

technologických norem z roku 2020, kterým se ruší nařízení ministra 

komunikací a informačních technologií č. 25 z roku 2015. 

Regulation of the Minister of Communication and Information 

Technology Number 13 of 2021 concerning Technical Standards for 

Telecommunication Equipment and/or Cellular Mobile 

Telecommunication Equipment Based on Long Term Evolution 

Technology Standards and International Mobile 

Telecommunications Technology Standards - 2020 which revokes 

Regulation of the Minister of Communication and Information 

Technology Number 25 of 2015.

N20E, V00T _
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G/TBT/N/NAM/3 Namibie 25. 08. 2022 Notifikace
Agronomický 

průmysl - potraviny

Účelem těchto nařízení je zajistit, aby všechny kontrolované výrobky 

vyvážené z Namibijské republiky splňovaly požadavky zde 

stanovené, s cílem zajistit, aby vyvážené namibijské produkty 

splňovaly platné legislativní požadavky exportního trhu upravující 

bezpečnost a kvalitu potravin a proto se stávaly produkty výběru na 

světových trzích. Tato nařízení se vztahují na všechny kontrolované 

produkty určené k vývozu z Namibijské republiky pro komerční 

použití a konkrétně pro lidskou spotřebu, ať už po moři, letecky, po 

železnici nebo po silnici. 

The purpose of these regulations is to ensure that all controlled 

products, exported from the Republic of Namibia, comply with the 

requirements set out herein, with the objective of ensuring that 

exported Namibian products comply with applicable export market 

legislative requirements governing food safety and quality and 

therefore become products of choice in the markets of the world. 

These regulations apply to all controlled products intended for 

export from the Republic of Namibia for commercial use and 

specifically for human consumption, whether by sea, air, rail or 

road.

C00A, S10E 24. 10. 2022

G/TBT/N/KOR/1093 Korea 25. 08. 2022 Notifikace
Zdravotně funkční 

potraviny

Navrhovaný návrh změn norem a specifikace pro zdravotně funkční 

potraviny. 

Proposed Draft Amendments to the “Standards and Specification for 

Health Functional Foods”.

C50A, C70A 24. 10. 2022

G/TBT/N/NAM/5 Namibie 25. 08. 2022 Notifikace

Agronomický 

průmysl - ovoce a 

zelenina

Tyto nařízení se vztahují na kontrolované produkty při tranzitu přes 

Namibii. 

These regulations apply to controlled products, in transit through 

Namibia.

C00A, S10E 24. 10. 2022

G/TBT/N/KOR/1094 Korea 26. 08. 2022 Notifikace Zmrzlina a jedlý led

Navrhovaný pozměňovací návrh zní: zmrzlina a jedlý led budou 

označeny „datem výroby“ a „datem prodeje“.

The proposed amendment is to: Ice cream and Edible ice shall be 

labeled with “date of manufacture” and “sell-by date”. 

C50A, C60A 25. 10. 2022

G/TBT/N/USA/1117/Add.8 USA 26. 08. 2022 Addendum

Bezpečnost 

pobřežních 

plynovodů

PHMSA reviduje federální bezpečnostní nařízení pro potrubí s cílem 

zlepšit bezpečnost pobřežních plynovodů.

PHMSA is revising the Federal Pipeline Safety Regulations to 

improve the safety of onshore gas transmission pipelines.

B20, N30E, I20 _
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G/TBT/N/USA/1230/Add.3 USA 26. 08. 2022 Addendum Vína

TTB mění svá nařízení týkající se výroby vína tak, aby byly přidány 

do seznamu materiály a postupy povolené pro úpravu vína a šťávy, z 

níž se víno vyrábí a rozšířila se oprávnění použití určitých materiálů 

již povolených podle nařízení.

TTB is amending its regulations pertaining to the production of wine 

to add to the list of materials and processes authorized for the 

treatment of wine and of the juice from which wine is made, and to 

expand the authorized uses of certain materials already authorized 

under the regulations.

C50A _

G/TBT/N/USA/1763/Add.1 USA 26. 08. 2022 Addendum Mikrovlnné trouby

V tomto doplňkovém oznámení o navrhované tvorbě pravidel 

("SNOPR") navrhuje DOE upravené normy pro úsporu energie pro 

mikrovlnné trouby a požaduje komentář k těmto navrhovaným 

normám a souvisejícím analýzám a výsledkům. 

In this supplemental notice of proposed rulemaking ("SNOPR"), 

DOE proposes amended energy conservation standards for 

microwave ovens, and requests comment on these proposed 

standards and associated analyses and results.

N20E, S50E _

G/TBT/N/BRA/1442 Brazílie 26. 08. 2022 Notifikace
Léčivé a biologické 

přípravky

Návrh normativního pokynu, který stanoví metody a kritéria 

používaná pro postup optimalizované analýzy, ve kterém se 

hodnocení provedená rovnocenným zahraničním regulačním úřadem 

(EFRA) používají k analýze povolení k uvedení na trh a petice o 

povolení po uvedení na trh léčivých přípravků a biologických 

přípravků a žádost o přiměřenosti účinné farmaceutické látky 

(CADIFA) na národním území. 

Proposal for a Normative Instruction that establishes the modalities 

and criteria applied for the optimized analysis procedure, in which 

the evaluations conducted by the Equivalent Foreign Regulatory 

Authority (EFRA) are used to analyze the market authorization and 

post-market authorization petitions of medicines and biological 

products, and a letter of adequacy of active pharmaceutical 

ingredient (CADIFA), in national territory.

C10C 14. 10. 2022

G/TBT/N/BRA/1317/Corr.1 Brazílie 26. 08. 2022 Corrigendum Kosmetika

Usnesení č. 629 ze dne 10. března 2022 dříve oznámené pod 

G/TBT/N/BRA/1317, které obsahuje ustanovení o opalovacích 

krémech a multifunkčních produktech v kosmetice a internalizuje 

usnesení GMC MERCOSUR č. 08/2011, bylo opraveno. 

The resolution number 629, 10 March 2022 - previously notified 

through G/TBT/N/BRA/1317 - which contains provision on 

sunscreens and multifunctional products in cosmetics and 

internalizes the GMC MERCOSUR Resolution nº 08/2011, was 

rectified. 

C20P _
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G/TBT/N/BRA/1441/Corr.1 Brazílie 26. 08. 2022 Corrigendum
Líh v souvislosti s 

opičími neštovicemi

Návrh usnesení č. 1109 ze dne 18. srpna 2022 dříve oznámený pod 

G/TBT/N/BRA/1441, který se považuje za mimořádné a dočasné 

povolení k volnému prodeji a darování lihu o koncentraci 70 % p/p 

(sedmdesát procent, vyjádřeno hmotnostně), v tekuté formě, řádně 

regulovaný společností Anvisa, z důvodu ohrožení veřejného zdraví 

mezinárodního významu v důsledku vypuknutí opičích neštovic, byl 

opraven. 

The Draft resolution number 1109, 18 August 2022 - previously 

notified through G/TBT/N/BRA/1441 - which is regarded to an 

extraordinary and temporary authorization of the free sale and 

donation of ethyl alcohol at a concentration  of 70% p/p (seventy 

percent, expressed in weight by weight), in liquid physical form, duly 

regularized at Anvisa, due to the emergence of public health of 

international importance arising from the Monkeypox outbreak, was 

rectified.

C10P, C00C, 

S00S
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