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Typ Oblast Stručný pracovní popis notifikace Výrobkový kód
Lhůta pro 
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G/TBT/N/KEN/1281 Keňa 29. 08. 2022 Notifikace
Potrubní tvarovky a 

součásti

KS 2970-2022 Polypropylenové (PP) potrubní tvarovky pro půdní, 

odpadní a odvětrávací aplikace pro nadzemní použití — Specifikace

KS 2970-2022 Polypropylene (PP) pipe fittings for soil, waste and 

vent applications for above-ground use — Specification

B10, N40E _

G/TBT/N/KEN/1280 Keňa 29. 08. 2022 Notifikace Hnojiva
KS 2380-2022 Chelátová mikroživinová hnojiva - Specifikace 

KS 2380-2022 Chelated Micro Nutrient Fertilizers - Specification
C40C, S40E _

G/TBT/N/CHL/613 Chile 29. 08. 2022 Notifikace
Potravinářské 

přísady

Návrh na změnu hygienických nařízení pro potraviny, nejvyšší 

vyhláška MZ č. 977/96, týkající se POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍSAD.

Proposal to amend the Food Sanitary Regulations, Supreme Decree 

No. 977/96 of the Ministry of Health, regarding FOOD ADDITIVES.

C50A, C80A, 

S00S
30. 11. 2022

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

dd.3/Corr.1
USA 29. 08. 2022 Corrigendum Stropní ventilátory

DOE opravuje konečné pravidlo, které se objevilo ve Federálním 

rejstříku dne 16. srpna 2022. Dokument upravil testovací postupy pro 

stropní ventilátory. Tento dokument opravuje dodatečnou chybu v 

tomto konečném pravidle. 

DOE is correcting a final rule that appeared in the Federal Register 

on 16 August 2022. The document amended test procedures for 

ceiling fans. This document corrects an amendatory error in that 

final rule.

N20E, S50E _

G/TBT/N/BRA/613/Rev.1/

Add.3
Brazílie 29. 08. 2022 Addendum

Víno a deriváty z 

hroznů

MAPA zrušilo vyhlášku SDA č. 411, která byla návrhem nařízení 

stanovující normy původu a kvality, jakož i aspekty doplňkových 

pravidel souvisejících s označováním a výrobním procesem pro vína 

a deriváty z hroznů a vína.

MAPA revoked the Ordinance SDA No. 411, which was a draft 

regulation establishing the standards of Identity and Quality, as well 

as the complementary rules aspects related to labelling and the 

production process for wines and derivatives of grape and wine.

C20A, C50A, 

C60A
_

G/TBT/N/KOR/1095 Korea 29. 08. 2022 Notifikace
Označování 

potravin

Navrhovaná revize zákona o označování a reklamě na potraviny. 

Proposed Revision of the "Act on Labelling and Advertising of 

food". 

C50A, C60A 28. 10. 2022
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G/TBT/N/RWA/689 Rwanda 29. 08. 2022 Notifikace

Instantní 

(rozpustná) káva, 

instantní káva bez 

kofeinu

EAS 975: 2020/Amd.1: 2022, Instantní (rozpustná) káva — 

Specifikace ZMĚNA 1: Změna ustanovení o znečišťujících látkách 

EAS 975: 2020/Amd.1: 2022, Instant (soluble) coffee — 

Specification AMENDMENT 1: Amendment to the clause of 

contaminants

C50A, C70A, 

C80A
28. 10. 2022

G/TBT/N/VNM/236 Vietnam 29. 08. 2022 Notifikace

Nebezpečné látky v 

elektrických a 

elektronických 

zařízeních

Návrh národního technického nařízení o omezení používání 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 

zařízeních. 

Draft of National technical regulation on the restriction of the use of 

certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

N20E, S70E, 

C10C
28. 10. 2022

G/TBT/N/RWA/690 Rwanda 29. 08. 2022 Notifikace
Káva Arabica a 

Robusta

DEAS 130: 2022, Zelená kávová zrna — Specifikace 

DEAS 130: 2022, Green coffee beans — Specification
C20A, C50A 28. 10. 2022

G/TBT/N/BDI/256 Burundi 29. 08. 2022 Notifikace

Pražená kávová zrna 

a pražená mletá 

káva (i bez kofeinu)

Tento konečný návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, 

vzorkování a zkušební metody pro pražená kávová zrna a praženou 

mletou kávu. Tato norma platí také pro praženou mletou kávu bez 

kofeinu. 

This Final Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for roasted coffee beans and roasted 

ground coffee. This standard also applies to decaffeinated roasted 

ground coffee.

C20A, C50A 28. 10. 2022

G/TBT/N/KEN/1282 Keňa 29. 08. 2022 Notifikace

Pražená kávová zrna 

a pražená mletá 

káva (i bez kofeinu)

Tento konečný návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, 

vzorkování a zkušební metody pro pražená kávová zrna a praženou 

mletou kávu. Tato norma platí také pro praženou mletou kávu bez 

kofeinu. 

This Final Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for roasted coffee beans and roasted 

ground coffee. This standard also applies to decaffeinated roasted 

ground coffee.

C20A, C50A 28. 10. 2022

G/TBT/N/RWA/691 Rwanda 29. 08. 2022 Notifikace

Pražená kávová zrna 

a pražená mletá 

káva (i bez kofeinu)

Tento konečný návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, 

vzorkování a zkušební metody pro pražená kávová zrna a praženou 

mletou kávu. Tato norma platí také pro praženou mletou kávu bez 

kofeinu. 

This Final Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for roasted coffee beans and roasted 

ground coffee. This standard also applies to decaffeinated roasted 

ground coffee.

C20A, C50A 28. 10. 2022
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G/TBT/N/TZA/810 Tanzanie 29. 08. 2022 Notifikace

Pražená kávová zrna 

a pražená mletá 

káva (i bez kofeinu)

Tento konečný návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, 

vzorkování a zkušební metody pro pražená kávová zrna a praženou 

mletou kávu. Tato norma platí také pro praženou mletou kávu bez 

kofeinu. 

This Final Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for roasted coffee beans and roasted 

ground coffee. This standard also applies to decaffeinated roasted 

ground coffee.

C20A, C50A 28. 10. 2022

G/TBT/N/UGA/1660 Uganda 29. 08. 2022 Notifikace

Pražená kávová zrna 

a pražená mletá 

káva (i bez kofeinu)

Tento konečný návrh východoafrické normy specifikuje požadavky, 

vzorkování a zkušební metody pro pražená kávová zrna a praženou 

mletou kávu. Tato norma platí také pro praženou mletou kávu bez 

kofeinu. 

This Final Draft East African Standard specifies the requirements, 

sampling and test methods for roasted coffee beans and roasted 

ground coffee. This standard also applies to decaffeinated roasted 

ground coffee.

C20A, C50A 28. 10. 2022

G/TBT/N/JPN/746 Japonsko 30. 08. 2022 Notifikace

Označení Shitei 

Yakubutsu (látky s 

účinkem na 

centrální nervový 

systém)

Návrh na dodatečné označení 3 látek jako Shitei Yakubutsu a jejich 

správné použití podle zákona. 

Proposal for the additional designation of 3 substances as Shitei 

Yakubutsu, and their proper uses under the Act.

C10P, S10S, _

G/TBT/N/USA/1700/Add.1 USA 30. 08. 2022 Addendum

Šikmá sedadla 

vybavená 

nafukovacími 

břišními pásy

Zvláštní podmínky: TC Inter-Informatics A.S., letoun Airbus Model 

A330-243; šikmá (na stranu) sedadla pro jednoho cestujícího s 

nafukovacími břišními pásy 

Special Conditions: TC Inter-Informatics A.S., Airbus Model A330-

243 Airplane; Single-Occupant, Oblique (Side-Facing) Seats With 

Inflatable Lapbelts

T10T _

G/TBT/N/TPKM/467/Add.1

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

30. 08. 2022 Addendum Kojenecká výživa

Návrh nařízení upravující označování kojenecké a následné 

kojenecké výživy pod G/TBT/N/TPKM/467 ze dne 5. října 2021 byl 

pozměněn v reakci na připomínky obdržené od ostatních členů. 

Draft Regulations Governing the Labeling which shall be labeled of 

Infant and Follow-up Formula, as per G/TBT/N/TPKM/467 on 5 

October 2021, was amended in response to comments received from 

other Members.

C50A _

https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-30&viewData=G%2FTBT%2FN%2FJPN%2F746
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G/TBT/N/USA/903/Rev.1/A

dd.2/Corr.1
USA 30. 08. 2022 Corrigendum

Komerční pračky 

oděvů, elektrické 

varné desky, 

mikrovlnné trouby

DOE opravuje kodex federálních nařízení (CFR) na základě 

nesprávného doplňujícího pokynu v konečném pravidle z června 2022 

(oznámeno pod USA/903/Rev.1/Add.2, program úspory energie: 

zkušební postupy pro domácí a komerční pračky oděvů, 

identifikované pod Docket ID EERE-2016-BT-TP-0011). 

DOE is correcting the Code of Federal Regulations (CFR) following 

an incorrect amendatory instruction in a June 2022 final rule 

(notified as USA/903/Rev.1/Add.2, "Energy Conservation Program: 

Test Procedures for Residential and Commercial Clothes Washers", 

identified by Docket ID EERE-2016-BT-TP-0011). 

N20E, S50E _

G/TBT/N/USA/1912 USA 30. 08. 2022 Notifikace

Potrubí a 

komponenty - 

bezpečnost

Bezpečnost potrubí: Pravidelná aktualizace norem II 

Pipeline Safety: Periodic Standards Update II

B10, B20, B30, 

X00M, I20
28. 10. 2022

G/TBT/N/UKR/223 Ukrajina 30. 08. 2022 Notifikace

Keramické 

předměty určené pro 

styk s potravinami

Návrh vyhlášky stanoví schválení požadavků na keramické předměty 

určené pro styk s potravinami. Požadavky stanoví maximální úroveň 

reziduí migrace olova a kadmia z keramických předmětů, které jsou v 

konečném stavu určeny pro styk s potravinami. 

The draft Order provides for the approval of the Requirements for 

ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs. The 

Requirements establish the maximum residue level of lead and 

cadmium migration from ceramic articles which, in their finished 

state, are intended to come into contact with foodstuffs.

C50A, X00M, 

C00C, S70E, 

S00S

_

G/TBT/N/UKR/224 Ukrajina 30. 08. 2022 Notifikace

Plastové materiály a 

předměty (2,4,4'-

trichlor-2'-

hydroxydifenylether

)

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny o zákazu 

používání 2,4,4′-trichlor-2′-hydroxydifenyletheru při výrobě 

plastových materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.

Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On prohibition of 

the use of 2,4,4′-Trichloro-2′-hydroxydiphenyl ether in the 

production of plastic materials and articles intended to come into 

contact with foodstuffs".

X00M, C50A, 

N40E
_

G/TBT/N/UKR/222 Ukrajina 30. 08. 2022 Notifikace
Nebezpečné 

chemikálie

Návrh usnesení Kabinetu ministrů Ukrajiny o zákazu výroby a 

používání některých nebezpečných chemikálií při práci. 

Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On 

Prohibition of the Production and Use at Work of Certain 

Hazardous Chemicals".

C10C, S70E 29. 09. 2022

https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-30&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F903%2FRev.1%2FAdd.2%2FCorr.1
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-30&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F903%2FRev.1%2FAdd.2%2FCorr.1
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-30&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F1912
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-30&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUKR%2F223
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-30&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUKR%2F224
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-30&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUKR%2F222


G/TBT/N/USA/1848/Add.1 USA 31. 08. 2022 Addendum

Vzduchové filtry 

(ventilační a 

klimatizační 

systémy)

CEC zveřejnila oznámení o navrhované akci s navrhovanými 

změnami nařízení o vzduchových filtrech obsažených v kalifornském 

kodexu nařízení, hlava 20; písemné připomínky k posouzení během 

15denní lhůty pro komentář od 29. srpna 2022 do 13. září 2022.

CEC published a Notice of Proposed Action with proposed 

amendments to the air filters regulations contained in the California 

Code of Regulations, Title 20; written comments for consideration 

during the 15-day comment period from 29 August 2022, through 13 

September 2022. 

N20E, S50E, 

B00
_

G/TBT/N/EU/917 EU 31. 08. 2022 Notifikace

Bezdrátové 

přístupové systémy 

včetně rádiových 

místních sítí 

(WAS/RLAN)

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se mění prováděcí 

rozhodnutí (EU) 2022/179, pokud jde o vymezení a zpřístupnění 

kmitočtových pásem 5 150–5 250 MHz, 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 

725 MHz v souladu se stanovenými technickými podmínkami v 

příloze. 

Draft Commission Implementing Decision amending Implementing 

Decision (EU) 2022/179 as regards designating and making 

available the 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz and 5 470-5 725 

MHz frequency bands in accordance with the technical conditions 

set out in the Annex.

V10T 30. 10. 2022

G/TBT/N/USA/1913 USA 31. 08. 2022 Notifikace Tepelná čerpadla

DOE navrhuje změnit své zkušební postupy pro vodní tepelná 

čerpadla. 

DOE proposes to amend its test procedures for water-source heat 

pumps.

N20E, S50E, 

I10, I20
31. 10. 2022

G/TBT/N/USA/974/Rev.1/A

dd.1
USA 31. 08. 2022 Addendum

Plynové pece a 

mobilní domácí 

plynové pece

Program úspory energie: normy pro úsporu energie pro spotřebitelské 

pece; veřejné setkání a prodloužení období pro komentář 

Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for 

Consumer Furnaces; public meeting, and extension of the comment 

period

H00, N20E, 

S50E, N30E
06. 10. 2022

G/TBT/N/UKR/131/Add.1 Ukrajina 31. 08. 2022 Addendum Různé druhy cukru

Vyhláška Ministerstva pro agrární politiku a potraviny Ukrajiny ze 

dne 2. listopadu 2017 č. 592 o schválení požadavků na druhy cukrů 

určených k lidské spotřebě, vstoupí v platnost dne 1. září 2022. 

The Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine 

of November 2, 2017 No. 592 "On approval of the Requirements for 

types of sugars intended for human consumption" shall enter into 

force on September 01, 2022. 

C50A _
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G/TBT/N/EU/918 EU 01. 09. 2022 Notifikace

Mobilní telefony a 

tablety (odolnost, 

dostupnost upgradu, 

oprava, recyklace)

Návrh nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign 

mobilních telefonů, bezdrátových telefonů a slate tabletů podle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES. 

Draft Commission Regulation laying down ecodesign requirements 

for mobile phones, cordless phones and slate tablets pursuant to 

Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the 

Council.

N20E, S50E 31. 10. 2022

G/TBT/N/EU/919 EU 01. 09. 2022 Notifikace
Chytré telefony a 

tablety 

Návrh nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o 

energetické štítkování chytrých telefonů a slate tabletů. 

Draft Commission Delegated Regulation supplementing Regulation 

(EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with 

regard to the energy labelling of smartphones and slate tablets.

N20E, S50E, 

X40M
31. 10. 2022

G/TBT/N/USA/649/Rev.1/A

dd.1
USA 01. 09. 2022 Addendum Zářivky a žárovky

DOE přijímá změny zkušebních postupů pro všeobecné provozní 

zářivky ("GSFLs"), žárovky s reflektory ("IRLs") a všeobecné 

provozní žárovky ("GSILs") s cílem aktualizovat odkazy průmyslové 

zkušební normy a poskytnout citace na konkrétní části těchto norem. 

DOE is adopting amendments to the test procedures for general 

service fluorescent lamps ("GSFLs"), incandescent reflector lamps 

("IRLs"), and general service incandescent lamps ("GSILs") to 

update references to industry test standards and provide citations to 

specific sections of these standards.

N20E, S50E, 

I10
_

G/TBT/N/IND/234 Indie 01. 09. 2022 Notifikace
Viskózová střižová 

vlákna

Toto nařízení se snaží zajistit shodu viskózových střižových vláken 

uvedených v seznamu se specifikovanou indickou normou. 

This order seeks to ensure conformity of Viscose Staple Fibres listed 

in the schedule to the specified Indian Standard.

X00M, X30M 31. 10. 2022

G/TBT/N/PER/89/Add.2 Peru 01. 09. 2022 Addendum
Zdravá výživa: 

různé potraviny

Návrh nejvyšší vyhlášky aktualizuje technické parametry týkající se 

doporučení pro příjem kritických živin včetně cukrů, sodíku a 

nasycených tuků v souladu s doporučeními stanovenými WHO-OMP. 

The draft supreme decree updates the technical parameters 

regarding the recommendations for the intake of critical nutrients, 

including sugars, sodium and saturated fats, in accordance with the 

recommendations established by the WHO-OMP.

C00A, S00S _
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G/TBT/N/UGA/1661 Uganda 01. 09. 2022 Notifikace
Keramický vodní 

filtr 

DUS 2662: 2022, Keramický vodní filtr — Specifikace, první vydání

DUS 2662: 2022, Ceramic water filter— Specification, First Edition
X00M, I20 31. 10. 2022

G/TBT/N/THA/670 Thajsko 01. 09. 2022 Notifikace

Elektrické 

spotřebiče - 

zásobníky studené a 

teplé vody

Návrh ministerského nařízení o dávkovači horké a studené vody a 

dávkovači studené vody: bezpečnostní požadavek (TIS 2461-25xx 

(20xx)). 

Draft Ministerial Regulation on Hot and Cool Water Dispenser and 

Cool Water Dispenser: Safety Requirement (TIS 2461-25xx (20xx)).

B20, H00, 

T00T, N20E
31. 10. 2022

G/TBT/N/MOZ/20 Mosambik 02. 09. 2022 Notifikace
Certifikace balené 

pitné vody

Toto nařízení stanoví kritéria pro certifikaci balené stolní pitné vody 

se zaměřením na bezpečnost potravin, splňující stanovené právní a 

regulační požadavky. 

This Regulation establishes the criteria for the certification of 

bottled table drinking water, with a focus on food safety, meeting the 

legal and regulatory requirements established.

C50A, C60A, 

S10E, S00S
01. 11. 2022

G/TBT/N/MOZ/21 Mosambik 02. 09. 2022 Notifikace Plastové tašky

Účelem tohoto nařízení je stanovit pravidla a postupy týkající se 

zákazu plastových tašek, pokud jde o jejich výrobu, dovoz, uvádění 

na trh a používání, s cílem snížit negativní dopady na lidské zdraví, 

infrastrukturu a životní prostředí obecně. 

The purpose of this Regulation is to establish rules and procedures 

regarding the banning of plastic bags, with regard to their 

production, importation, marketing and use, with a view to reducing 

negative impacts on human health, infrastructure and the 

environment in general.

N40E, S00S, 

S50E
01. 11. 2022

G/TBT/N/USA/897/Add.5 USA 02. 09. 2022 Addendum

Klimatizační 

jednotky a tepelná 

čerpadla

Program úspory energie: Zkušební postupy pro balené koncové 

klimatizace a balená koncová tepelná čerpadla; oznámení o 

otevřených jednání

Energy Conservation Program: Test Procedures for Packaged 

Terminal Air Conditioners and Packaged Terminal Heat Pumps; 

Notice of Open Meetings 

N20E, S50E, 

I20
_

G/TBT/N/THA/671 Thajsko 02. 09. 2022 Notifikace

Nerezové náčiní na 

potraviny (hrnce, 

pánve, tácy, mísy, 

lžíce)

Návrh ministerského nařízení o nádobí z nerezové oceli pro 

potraviny: požadavek na bezpečnost (TIS 3206–2564) 

Draft Ministerial Regulation on Stainless steel utensils for food: 

safety requirement (TIS 3206–2564)

X50M, S00S, 

X00M, C50A
01. 11. 2022

G/TBT/N/TPKM/407/Rev.1

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

02. 09. 2022 Revize

Elektrické 

zásobníkové 

ohřívače vody

Návrh změn požadavků na normu minimální energetické náročnosti a 

označení energetické účinnosti a inspekci elektrických zásobníkových 

ohřívačů vody. 

Draft of Amendments to Requirements on Minimum Energy 

Performance Standard and Energy Efficiency Rating Labelling and 

Inspection for Electric Storage Tank Water Heaters.

N20E, S50E, 

X40M
01. 11. 2022
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G/TBT/N/GBR/47/Add.1 Velká Británie 02. 09. 2022 Addendum
Hračky a kosmetika 

(chemické látky)

Nařízení o hračkách a kosmetických výrobcích (omezení chemických 

látek) z roku 2022. 

The Toys and Cosmetic Products (Restriction of Chemical 

Substances) Regulations 2022.

C20P, H30, 

C10C, S00S
_

G/TBT/N/THA/672 Thajsko 02. 09. 2022 Notifikace
Telekomunikační 

zařízení

Oznámení Národní komise pro vysílání a telekomunikace o postupech 

posuzování shody telekomunikačních zařízení. 

National Broadcasting and Telecommunications Commission 

Notification on conformity assessment procedures of 

telecommunication equipment.

V00T, X00M, 

SERV
01. 11. 2022

G/TBT/N/USA/906/Add.3 USA 02. 09. 2022 Addendum
Dětská nosítka 

s konstrukcí

V souladu s aktualizačním procesem CPSIA toto přímé konečné 

pravidlo aktualizuje povinnou normu pro dětská nosítka s kontrukcí 

tak, aby odkazem začlenilo verzi dobrovolné normy ASTM z roku 

2022. 

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

updates the mandatory standard for frame child carriers to 

incorporate by reference ASTM's 2022 version of the voluntary 

standard.

X00M 03. 10. 2022

G/TBT/N/NZL/109/Add.1 Nový Zéland 02. 09. 2022 Addendum

Limity množství 

nikotinu a dalších 

složek kouřených 

tabákových výrobků

Zákon o kouření tabáku uvádí v platnost klíčové návrhy uvedené v 

akčním plánu „Smokefree Aotearoa 2025“.

The Smoked Tobacco Bill gives effect to the key proposals listed 

under the Smokefree Aotearoa 2025 Action Plan.

X00M, S00S _
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