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 G/TBT/N/BRA/1304/Add.1 Brazílie 23. 01. 2023 Addendum Koaxiální kabely

Veřejná konzultace ANATEL č. 7, ze dne 14. ledna 2022, - dříve 

oznámená pod G/TBT/N/BRA/1304, která stanoví technické 

požadavky na posuzování shody ohebných nebo pevných kabelů s 

vodiči, byla přijata jako zákon - č. zákona 384, dne 16. ledna 2023.

ANATEL Public Consultation No. 7, 14 January 2022, – previously 

notified through G/TBT/N/BRA/1304, which establishes 

technical requirements for conformity assessment of flexible or solid 

driver-conductor cables, was adopted as an act – Act Number 384, 

16 January 2023.

N20E, X00M, 

V20T
_

 G/TBT/N/BRA/1305/Add.1 Brazílie 23. 01. 2023 Addendum Koaxiální kabely

Veřejná konzultace ANATEL č. 8, ze dne 14. ledna 2022, - dříve 

oznámená pod G/TBT/N/BRA/1305, která stanoví technické 

požadavky na posuzování shody horizontálních kabelů pro přenos dat 

s pevným vodičem, byla přijata jako zákon - č. zákona 385, 16. ledna 

2023.

ANATEL Public Consultation No. 8, 14 January 2022, – previously 

notified through G/TBT/N/BRA/1305, which establishes Technical 

requirements for conformity assessment of horizontal data 

transmission cable with solid conductor, was adopted as an act – Act 

Number 385, 16 January 2023.

N20E, X00M, 

V20T
_

 G/TBT/N/CAN/631/Add.1 Kanada 23. 01. 2023 Addendum
Nebezpečné 

výrobky

Na základě zákona o nebezpečných výrobcích Kanada změnila 

nařízení o nebezpečných výrobcích, aby je sladila se 7. revidovaným 

vydáním Globálně harmonizovaného systému klasifikace a 

označování chemických látek (GHS) a s vybranými ustanoveními 8. 

revidovaného vydání GHS, aby zajistila větší jasnost nebo další 

upřesnění konkrétních ustanovení, změnila konkrétní ustanovení tak, 

aby lépe odrážela jejich původní záměr, a řešila administrativní 

aktualizace.

Under the authority of the Hazardous Products Act, Canada 

amended the Hazardous Products Regulations to align with the 7th 

revised edition of the Globally Harmonised System of Classification 

and Labelling of Chemicals (GHS) and with select provisions from 

the 8th revised edition of the GHS, to provide greater clarity or 

additional precision to specific provisions, amend specific provisions 

to better reflect their original intent, and address administrative 

updates.

C10C, S70E, 

X00M, X40M
_

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1304/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1305/Add.1
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/CAN/631/Add.1


 G/TBT/N/CHL/620 Chile 23. 01. 2023 Notifikace
Zemědělské 

pesticidy

Usnesením č. 7128/2022 byly provedeny změny v usnesení č. 

1557/2014 "Stanovení požadavků pro povolování pesticidů", které 

věcně zahrnuje další možnost hodnocení a povolování pesticidů pro 

zemědělské použití.

By means of Resolution 7128/2022, changes were introduced to 

Resolution 1557/2014, "Establishing requirements for the 

authorization of pesticides", which substantively incorporates one 

more option for the evaluation and authorization of pesticides for 

agricultural use.

C40A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/ISR/1277 Izrael 23. 01. 2023 Notifikace
Potravinové 

produkty obecně

Tento návrh přejímá evropskou metodu označování potravinových 

alergenů, jak to vyžaduje "Zákon o ochraně veřejného zdraví 

(potraviny) 5775-2015" a "Izraelský zákon o hospodářské politice 

(legislativní změny pro provádění hospodářské politiky na rozpočtové 

roky 2021 a 2022), 5781-2021" (oznámeno pod G/TBT/N/ISR/1218).

This draft adopts the European method of labeling food allergens as 

required by "Protection of Public Health Law (Food) 5775-2015" 

and by "Israel's Economic Policy Law (Legislation Amendments for 

the Implementation of the Economic Policy for Budget years 2021 

and 2022), 5781-2021" (notified in G/TBT/N/ISR/1218).

C50A, C60A, 

S00S
24. 03. 2023

 G/TBT/N/ISR/1278 Izrael 23. 01. 2023 Notifikace
Potravinové 

produkty obecně

Tento návrh nahradí předchozí nařízení s názvem " Nařízení o 

veřejném zdraví (potraviny) (označování lepku), 5756-1996". Bude se 

vztahovat na označování potravin, které neobsahují lepek, a bude 

vyžadovat označování slovy "bez lepku" nebo "inherentně bez lepku", 

jak požaduje návrh.

This draft will replace previous regulations named "Public Health 

Regulations (Food) (Gluten Labeling), 5756-1996". It will apply to 

labeling food that does not contain gluten and will require marking 

with the words 'gluten-free' or 'inherently gluten-free', as required by 

the draft.

C50A, C60A, 

S00S
24. 03. 2023

 G/TBT/N/JPN/761 Japonsko 23. 01. 2023 Notifikace
Farmaceutické 

produkty

Změny minimálních požadavků na biologické produkty používané ve 

farmacii.

Amendments to The Minimum Requirements for Biological Products 

used in pharmaceutics.

C10P 22. 02. 2023

 G/TBT/N/KEN/1374 Keňa 23. 01. 2023 Notifikace

Hardware stolních 

počítačů

Tato keňská norma specifikuje minimální požadavky na hardware 

stolních počítačů nezbytný pro podporu efektivního využívání IT v 

oblasti vzdělávání, výchovy a odborné přípravy.

This Kenya Standard specifies the minimum requirement for desktop 

computer hardware necessary to support the effective use of IT in 

Learning, Education and Training.

N20E, SERV 19. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/CHL/620
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/ISR/1277
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/ISR/1278
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/JPN/761
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1374


 G/TBT/N/KEN/1375 Keňa 23. 01. 2023 Notifikace
Stlačený lékařský 

kyslík

Tato část 1 normy KS 2170 předepisuje požadavky a zkušební metody 

pro stlačený lékařský kyslík určený k inhalaci.

This Part 1 of KS 2170 prescribes the requirements and test methods 

for compressed medical oxygen intended for inhalation.

C10P 19. 03. 2023

 G/TBT/N/KEN/1376 Keňa 23. 01. 2023 Notifikace
Přenosné počítače

Tato keňská norma specifikuje minimální požadavky na přenosný 

počítač, které jsou nezbytné pro podporu efektivního využívání IT ve 

vzdělávání, výchově a odborné přípravě.

This Kenya Standard specifies the minimum requirement for laptop 

computer necessary to support the effective use of IT in Learning, 

Education and Training.

N20E, SERV 19. 03. 2023

 G/TBT/N/KEN/1377 Keňa 23. 01. 2023 Notifikace Tablety

Tato keňská norma specifikuje minimální požadavky na tablety 

nezbytné pro podporu efektivního využívání IT v oblasti učení, 

vzdělávání a odborné přípravy.

This Kenya Standard specifies the minimum requirement for tablet 

computers necessary to support the effective use of IT in Learning, 

Education and Training.

N20E, SERV 19. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/759 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Semena sezamu

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro pražená sezamová semena odrůd (Sesamum 

indicum L.) určená k lidské spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for roasted sesame seeds from the varieties 

(Sesamum indicum L.) intended for human consumption.

C20A, C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/760 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Sklo v budovách

Tento návrh rwandské normy se týká výběru, manipulace, instalace a 

výskytu skla v budovách ve vztahu k bezpečnosti s ohledem na vliv na 

člověka.

This Draft Rwanda Standard covers selection, handling, installation 

and manifestation of glass in buildings, subject to safety with respect 

to human impact of the occupants.

B10, B20 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/761 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Sklo v budovách

Tento návrh rwandské normy se zabývá výběrem a instalací skla v 

budovách s ohledem na zatížení větrem, seismické zatížení a zvláštní 

hlediska pro požární sklo včetně souvisejících materiálů.

This Draft Rwanda Standard covers selection and installation of 

glass in buildings, subject to wind loading, seismic loading and 

special considerations for fire-rated glass including its related 

materials.

B10, B20 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/762 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace
Kompostovatelná 

brčka

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro kompostovatelná brčka.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for compostable drinking straws.

X00M, S50E, 

S20E
24. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1375
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1376
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/KEN/1377
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/759
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/760
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/761
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/762


 G/TBT/N/RWA/763 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Podlahy

Tento návrh rwandské normy uvádí doporučení pro navrhování a 

pokládku na místě podlah ze syntetických pryskyřic používaných 

uvnitř budov, kde se lepí na přímo hotové betonové desky, jemné 

betonové potěry a na stávající betonové podlahy.

This Draft Rwanda Standard gives recommendations for the design 

and installation of in situ synthetic resin flooring used internally in 

buildings, where they are bonded to direct finished concrete slabs, 

fine concrete screeds and to existing concrete floors.

B10, N40E 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/764 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Nátěry

Tento návrh rwandské normy poskytuje pokyny pro výběr 

ochranného nátěru pro nátěry kovových, betonových a jiných typů 

povrchů konstrukcí vystavených různým chemickým prostředím.

This Draft Rwanda Standard provides guidelines in the selection of 

protective coating for painting of metallic, concrete and other types 

of surface of structures subjected to different chemical environment.

C00C, B10 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/765 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Insekticidy

Tento návrh výboru předepisuje požadavky, odběr vzorků a zkušební 

metody pro návnady používané jako insekticidy proti švábům ve 

veřejném zdravotnictví.

This Committee Draft prescribes the requirements, sampling and test 

methods for bait formulations used as insecticides against 

cockroaches in public health settings.

C40A, C10C, 

S00S
24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/766 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Nátěry budov

Tento návrh rwandské normy uvádí doporučení pro správnou praxi 

při počátečním malování a údržbě vnitřních i vnějších nátěrů budov, v 

nichž je výzdoba významným a často hlavním faktorem.

This Draft Rwanda Standard gives recommendations for good 

practice in initial painting and maintenance painting of buildings 

internally and externally in which decoration is a significant and 

often the major factor.

C00C, B10, 

S00S
24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/767 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Rybí potěr

Tento pracovní návrh normy specifikuje požadavky na certifikaci 

produkce rybího potěru, chovu, zarybňování, přepravy rybího potěru a 

jeho monitorování.

This Working Draft Standard specifies the certification requirements 

for the production of fish seed production, rearing, stocking, 

transport of fish seed and its monitoring.

C10A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/768 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace
Zeleninové šťávy a 

nektary

Tento pracovní návrh normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro zeleninové šťávy a nektary určené k přímé lidské 

spotřebě nebo k dalšímu zpracování.

This Working Draft Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for vegetable juices and nectars intended for direct 

human consumption or for further processing.

C50A 24. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/763
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/764
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/765
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/766
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/767
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/768


 G/TBT/N/RWA/769 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Džem a želé

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro džem a želé určené k přímé lidské spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies requirements, sampling and 

test methods for jam and jelly intended for direct human 

consumption.

C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/770 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Vejce

Tento pracovní návrh se vztahuje na prvovýrobu, třídění, klasifikaci, 

skladování a distribuci konzumních vajec domácích kuřat určených k 

lidské spotřebě.

This Working Draft applies to the primary production, sorting, 

grading, storing, and distribution of table eggs produced by 

domesticated chicken intended for human consumption.

C20A, C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/771 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Drůbež

Tento pracovní návrh specifikuje obecné zásady správné praxe a 

minimální požadavky na produkci, manipulaci, přepravu a skladování 

kuřat a produktů z nich v rámci farmy, při komerčním nebo dvorním 

vychovávání/chovu brojlerů a nosnic pro potravinářské účely.

This Working Draft specifies the general principles of good practice 

and minimum requirements for the production, handling, 

transportation and storage of chicken and its products within the 

farm, in the commercial or backyard rearing/farming of broiler and 

layer chickens for food use.

C20A, C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/772 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace
Minerální materiály 

a produkty

Tento návrh rwandské normy specifikuje metodu stanovení 

nasákavosti přírodního kamene - viz DRS 515 pro terminologii a DRS 

5278 pro denominaci - ponořením do vody při atmosférickém tlaku.

This Draft Rwanda standard specifies a method for determining the 

water absorption of natural stone – see DRS 515 for terminology and 

DRS 5278 for denomination - by immersion in water at atmospheric 

pressure.

B10, N10E 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/773 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Výstavba silnic

Tento návrh rwandské normy specifikuje zkušební metody pro 

stanovení odolnosti povrchů používaných chodci proti uklouznutí.

This Draft Rwanda standard specifies test methods for determining 

the slip resistance of surfaces used by pedestrians.

B10, B20, 

S00S
24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/774 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace
Minerální materiály 

a produkty

Tento návrh rwandské normy specifikuje metodu hodnocení možných 

změn přírodního kamene vlivem náhlých změn teploty (teplotní šok).

This Draft Rwanda standard specifies a method to assess possible 

changes of natural stones under the effect of sudden changes in 

temperature (thermal shock). 

B10, N10E 24. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/769
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/770
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/771
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/772
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/773
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/774


 G/TBT/N/RWA/775 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace
Konstrukční 

materiály obecně

Tento návrh rwandské normy specifikuje zkušební metodu pro 

stanovení reakce stavebních výrobků, s výjimkou podlahových krytin, 

na oheň při tepelném působení jednoho hořícího předmětu (SBI).

This Draft Rwanda standard specifies a method of test for 

determining the reaction to fire performance of construction 

products excluding floorings when exposed to thermal attack by a 

single burning item (SBI).

B10, B20 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/776 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Zdivo

Tento návrh rwandské normy specifikuje metodu stanovení pevnosti v 

ohybu malých vzorků zdiva pro dvě hlavní osy zatížení.

This Draft Rwanda Standard specifies a method for determining the 

flexural strength of small masonry specimens for the two principal 

axes of loading.

B10 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/777 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Zdivo

Tento návrh rwandské normy specifikuje metodu pro stanovení 

počáteční pevnosti ve smyku v rovině vodorovných ložných spár 

zdiva pomocí vzorku zkoušeného ve smyku.

This Draft Rwanda Standard specifies a method for determining the 

in plane initial shear strength of horizontal bed joints in masonry 

using a specimen tested in shear.

B10 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/778 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Zdivo

Tento návrh rwandské normy specifikuje zkušební metody pro 

stanovení pevnosti zdiva v tlaku.

This Draft Rwanda Standard specifies test methods for determining 

the compressive strength of masonry units.

B10 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/779 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Zdivo

Tento návrh rwandské normy specifikuje metodu stanovení celkových 

rozměrů, tloušťky a kombinované tloušťky skořepin a pásnic, hloubky 

dutin a rovinné rovnoběžnosti ložných ploch zdicích prvků.

This Draft Rwanda standard specifies a method of determining the 

overall dimensions, thickness and combined thickness of shells and 

webs, depth of voids and plane parallelism of the bed faces of 

masonry units. 

B10 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/780 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace
Minerální materiály 

a výrobky

Tento návrh rwandské normy specifikuje zkušební metodu pro 

stanovení přetvárného zatížení v otvoru pro hmoždinku u přírodních 

kamenů používaných pro obklady nebo obložení budov.

This draft Rwanda standard specifies a test method to determine the 

breaking load at the dowel hole of natural stones used for cladding 

or lining in building.

B10, N10E 24. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/775
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/776
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/777
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/778
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/779
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/780


 G/TBT/N/RWA/781 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace
Minerální materiály 

a produkty

Tento návrh rwandské normy specifikuje kritéria pro označování 

(denominační kritéria) přírodního kamene od suroviny až po hotové 

výrobky.

This Draft Rwanda Standard specifies the criteria for the designation 

(Denomination criteria) of natural stone from raw material to 

finished products.

B10, N10E, 

X40M
24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/782 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace
Tepelná izolace 

budov

Tento návrh rwandských norem specifikuje postupy pro stanovení 

tepelných vlastností zdiva a zdicích výrobků.

This Draft Rwanda standards specifies procedures for the 

determination of thermal properties of masonry and masonry 

products.

B10 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/783 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Chilli

Tento pracovní návrh normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro zpracované chilli určené k přímé lidské spotřebě 

s výjimkou chilli oleje a chilli omáčky.

This Working Draft Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for processed chili intended for direct human 

consumption excluding chilli oil and chilli sauce.

C20A, C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/784 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Rovnost pohlaví

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky na prosazování, 

zavádění a zohledňování rovnosti pohlaví ve všech kategoriích 

organizací bez ohledu na jejich umístění, velikost a oblast činnosti. 

Tento dokument se zaměřuje na řešení genderových nerovností 

existujících mezi ženami a muži; dívkami a chlapci.

This Draft Rwanda Standard specifies requirements for promoting, 

implementing and accounting for gender equality in all categories of 

organizations regardless of their location, size and field of activities. 

This document focuses on addressing gender inequalities existing 

between women and men; girls and boys. 

S00S, X00M 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/785 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace
Nealkoholické 

nápoje

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro sycené nealkoholické nápoje.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for carbonated soft drinks.

C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/786 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Koláče

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro koláče určené k lidské spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for cakes intended for human consumption.

C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/787 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace
Nealkoholické 

nápoje

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro ochucené nealkoholické nápoje.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for flavoured soft drinks.

C50A 24. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/781
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 G/TBT/N/RWA/788 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Sušenky

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro sušenky určené k lidské spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for cookies intended for human consumption.

C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/789 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Tofu

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro čerstvé tofu určené k lidské spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies requirements, sampling and 

test methods for fresh tofu intended for human consumption.

C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/790 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Fazole

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro vařené balené fazole (Phaseolus vulgarisL.) 

určené k lidské spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for cooked packaged beans (Phaseolus vulgarisL.) 

intended for human consumption.

C20A, C50A, 

S10E
24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/791 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Kukuřice

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro vařenou balenou kukuřici (Zea mays indentataL. 

a/nebo Zea mays indurataL. nebo jejich směs) určenou k lidské 

spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for cooked packaged maize (Zea mays indentataL. 

and/or Zea mays indurataL. or their hybrids) intended for human 

consumption.

C20A, C50A, 

S10E
24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/792 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace
Ricinový olej, 

kosmetika

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

metody zkoušení ricinového oleje pro kosmetický průmysl.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for castor oil for cosmetic industry.

C20P 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/793 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Chilli olej

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro chilli olej určený k lidské spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for chilli oil intended for human consumption.

C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/794 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Bezpečnost potravin

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky na systém 

bezpečnosti potravin založený na HACCP jako systematickém 

preventivním systému kontroly rizik pro bezpečnost potravin, aby 

byla zajištěna bezpečnost potravin v době lidské spotřeby.

This Draft Rwanda standard specifies the requirements for a food 

safety system based on HACCP as a systematic preventative system 

of controlling food safety hazards so as to ensure the safety of food at 

the time of human consumption.

C50A, S00S 24. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/788
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https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/792
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/793
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/794


 G/TBT/N/RWA/795 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace
Makadamiový olej, 

kosmetika

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro makadamiový olej pro kosmetický průmysl.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for macadamia oil for cosmetic industry.

C20P 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/796 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Fazole

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro směs suchých fazolí obecných (Phaseolus 

vulgaris Linn.) určených k lidské spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies requirements, sampling and 

test methods for mixed dry common beans (Phaseolus vulgaris Linn.) 

intended for human consumption. 

C20A, C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/797 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Insekticidy

Tento návrh rwandské normy předepisuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro přípravek insekticidu na bázi pyretra, který se 

má používat jako postřik (aerosolové rozprašovače, AE) za účelem 

ochrany plodin, zvířat nebo veřejného zdraví před hmyzími škůdci 

nebo přenašeči.

This Draft Rwanda Standard prescribes the requirements, sampling 

and test methods for pyrethrum-based insecticide formulation to be 

used as spray treatment (aerosol dispensers, AE) with the aim of 

protecting crops, animals or public health from insects’ pest or 

vectors.

C40A, C10C, 

S00S
24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/798 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Kosmetika

Tento návrh rwandské normy stanoví především obecné požadavky na 

rostlinné kosmetické výrobky, jejichž cílem je zajistit bezpečnost, 

účinnost a kvalitu těchto výrobků pro spotřebitele.

This Draft Rwanda Standard primarily provides general 

requirements for herbal cosmetic products aimed at ensuring the 

safety, efficacy and quality of these products for consumers.

C20P 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/799 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Alkoholické nápoje

Tato rwandská norma specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro alkoholické nápoje na bázi banánů.

This Rwanda Standard specifies the requirements, sampling and test 

methods for Banana Based Alcoholic Beverages.

C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/800 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Alkoholické nápoje

Tato rwandská norma specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro rostlinné aromatizované alkoholické nápoje.

This Rwanda Standard specifies the requirements, sampling and test 

methods for plant flavoured alcoholic drinks.

C50A 24. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/795
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/796
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/797
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/798
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/799
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RWA/800


 G/TBT/N/RWA/801 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Fazole

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro suché fazole obecné (Phaseolus vulgaris L.) 

obohacené železem a určené k lidské spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies requirements, sampling and 

test methods for iron bio-fortified dry common beans (Phaseolus 

vulgaris L.) intended for human consumption.

C20A, C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/802 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Popcorn

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro popcorn odrůdy Zea mays everta určený k lidské 

spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for popcorn of Zea mays everta variety intended for 

human consumption.

C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/803 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Sójová mouka

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro praženou sójovou mouku vyrobenou z odrůd 

(kultivarů) vypěstovaných z Glycine max (L.) Merr. určených k lidské 

spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for roasted soybean flour made from varieties 

(cultivars) grown from Glycine max (L.) Merr. intended for human 

consumption.

C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/804 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Česnek

Tento návrh rwandské normy stanoví požadavky, klasifikaci a odběr 

vzorků čerstvého česneku.

This Draft Rwanda Standard specifies requirements, classification 

and sampling for fresh garlic.

C20A, C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/805 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Majonéza

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

metody zkoušení majonézy určené k lidské spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for mayonnaise intended for human consumption.

C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/806 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Zmrzlina

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro jedlé zmrzliny určené k lidské spotřebě.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for edible ice lollies intended for human 

consumption. 

C50A 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/807 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Rostlinná vazelína

Tento návrh rwandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro rostlinnou vazelínu.

This Draft Rwanda Standard specifies the requirements, sampling 

and test methods for herbal petroleum jelly.

C20P 24. 03. 2023

 G/TBT/N/RWA/808 Rwanda 23. 01. 2023 Notifikace Spirulin

Tato rwandská norma specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro spirulinu.

This Rwanda Standard specifies the requirements, sampling and test 

methods for spirulina. 

C50A, S60E 24. 03. 2023
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 G/TBT/N/UGA/1731 Uganda 23. 01. 2023 Notifikace
Hnojiva

Tento návrh ugandské normy specifikuje požadavky, odběr vzorků a 

zkušební metody pro organická hnojiva.

This  Draft Uganda Standard specifies requirements, sampling and 

test methods for organic fertilizers.

S40E 24. 03. 2023

 G/TBT/N/UKR/222/Rev.1 Ukrajina 23. 01. 2023 Revize
Nebezpečné 

chemické látky

Návrh usnesení předpokládá schválení seznamu nebezpečných 

chemických látek, jejichž používání je na Ukrajině zakázáno.

The draft Resolution provides for the approval of the List of 

hazardous chemicals, the use of which is prohibited in Ukraine.

C10C, S70E 24. 03. 2023

 G/TBT/N/USA/1842/Add.5 USA 23. 01. 2023 Addendum

Komerční a 

průmyslové 

ventilátory a 

dmychadla

Kalifornská energetická komise ("Komise") schválila k přijetí 

předpisy o účinnosti spotřebičů pro nové komerční a průmyslové 

ventilátory a dmychadla. Konkrétně definice, zkušební postupy a 

požadavky na podávání zpráv pro komerční a průmyslové ventilátory 

a dmychadla používané v budovách.

The California Energy Commission (the "Commission") has 

approved for adoption Appliance Efficiency Regulations for new 

commercial and industrial fans and blowers. Specifically definitions, 

test procedures, and reporting requirements for commercial and 

industrial fans and blowers used in building applications.

N20E, S50E _

 G/TBT/N/EU/947 EU 24. 01. 2023 Notifikace Biocidní přípravky

Tento návrh prováděcího nařízení Komise schvaluje ozon vyrobený z 

kyslíku jako účinnou látku pro použití v biocidních přípravcích typů 

přípravků 2, 4, 5 a 11.

This draft Commission Implementing Regulation approves ozone 

generated from oxygen as an active substance for use in biocidal 

products of product-types 2, 4, 5 and 11.

C40A, C10C 25. 03. 2023

 G/TBT/N/EU/948 EU 24. 01. 2023 Notifikace Biocidní přípravky

Tento návrh prováděcího nařízení Komise schvaluje (13Z)-Hexadec-

13-en-11-yn-1-yl-acetát jako účinnou látku pro použití v biocidních 

přípravcích typu 19.

This draft Commission Implementing Regulation approves (13Z)-

Hexadec-13-en-11-yn-1-yl acetate as an active substance for use in 

biocidal products of product-type 19.

C40A, C10C 25. 03. 2023
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 G/TBT/N/ISR/1279 Izrael 24. 01. 2023 Notifikace Kosmetika

Izraelské ministerstvo zdravotnictví oznámilo návrh nových předpisů 

s názvem "Nařízení pro farmaceuty (kosmetika)", 5783-2022. Cílem 

navrhovaných nařízení je stanovit požadavky a pokyny pro 

kosmetické výrobky a zároveň stanovit přísné a odborné požadavky 

na výrobu, uvádění na trh a dovoz, které zajistí bezpečnost, kvalitu a 

účinnost a ochranu veřejného zdraví.

New draft regulations announced by Israel's Ministry of Health 

called "Pharmacists' Regulations (Cosmetics), 5783-2022. The 

proposed regulations aim to establish requirements and instructions 

for cosmetic products, while setting high and professional 

requirements for the production, marketing, and import that will 

ensure the safety, quality, and efficiency of and the protection of 

public health.

C20P 25. 03. 2023

 G/TBT/N/NZL/103/Add.2 Nový Zéland 24. 01. 2023 Addendum Plasty, odpad

Dne 28. listopadu 2022 byla dokončena novela nařízení o 

minimalizaci odpadů (plasty a související výrobky) z roku 2022, která 

uvádí v platnost návrhy tranše 2 oznámené v dokumentu Snižování 

dopadu plastů na naše životní prostředí - odklon od obtížně 

recyklovatelných a jednorázových předmětů: konzultační dokument. 

Nařízení zakazují prodej a výrobu plastových výrobků na jedno 

použití.

The Waste Minimisation (Plastic and Related Products) Amendment 

Regulations 2022 were finalised on 28 November 2022, giving effect 

to Tranche 2 proposals as notified in Reducing the impact of plastic 

on our environment - moving away from hard-to-recycle and single-

use items: consultation document. The Regulations prohibit the sale 

and manufacture of single-use plastic products.

N40E, S20E, 

S50E
_

 G/TBT/N/PAN/125 Panama 24. 01. 2023 Notifikace
Plastové výrobky na 

jedno použití

Postup posuzování shody pro uvádění na trh a dovoz předmětů 

stanovených v článku 8 zákona č. 187 ze dne 2. prosince 2020. Postup 

pro dovážené výrobky, postup pro domácí výrobky.

Conformity Assessment Procedure for the marketing and importation 

of the articles provided for in Article 8 of Law No. 187 of December 

2, 2020. Procedure for imported products, procedure for domestic 

products.

X00M, S50E, 

S20E, N40E
25. 03. 2023

 G/TBT/N/TZA/889 Tanzanie 24. 01. 2023 Notifikace Chevdo

Tato tanzanská norma stanovuje požadavky na bezpečnost a kvalitu, 

odběr vzorků a metody zkoušení pro Chevdo (cheuro) určené k lidské 

spotřebě. Poznámka: známé také jako chevda, chidwa.

This Tanzania Standard specifies safety and quality requirements, 

sampling and methods of test for Chevdo (cheuro) intended for 

human consumption. Note: also known as chevda, chidwa

C50A 25. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/ISR/1279
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 G/TBT/N/TZA/890 Tanzanie 24. 01. 2023 Notifikace Manda

Tato tanzanská norma předepisuje požadavky na bezpečnost a jakost, 

odběr vzorků a metodu zkoušek pro mandu (těstové listy) určenou k 

dalšímu zpracování, aby byla vhodná k lidské spotřebě.

This Tanzania standard prescribes safety and quality requirements, 

sampling and tests method for Manda (dough sheets) intended for 

further processing to render it suitable for human consumption.

C50A 25. 03. 2023

 G/TBT/N/CAN/689 Kanada 25. 01. 2023 Notifikace Telekomunikace

Ministerstvo pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj Kanady tímto 

oznamuje, že změnilo následující normu: RSS-199 vydání 4, Zařízení 

širokopásmové rádiové služby (BRS) pracující v pásmu 2500-2690 

MHz, stanoví požadavky na certifikaci zařízení používaných v 

širokopásmové rádiové službě (BRS) pracující v kmitočtovém pásmu 

2500-2690 MHz.

Notice is hereby given that the Ministry of Innovation, Science and 

Economic Development Canada has amended the following 

standard: RSS-199 Issue 4, Broadband Radio Service (BRS) 

Equipment Operating in the Band 2500–2690 MHz, sets out the 

requirements for the certification of equipment used in the 

broadband radio service (BRS) operating in the frequency band 

2500-2690 MHz.

V10T 29. 03. 2023

 G/TBT/N/ISR/1280 Izrael 25. 01. 2023 Notifikace
Klimatizační 

zařízení

Článek 30.201 stávající závazné normy SI 994 část 1, který se zabývá 

izolací proti hořlavým zdrojům požáru v klimatizačních zařízeních, se 

prohlašuje za dobrovolný. Cílem tohoto prohlášení je odstranit 

zbytečné překážky obchodu a snížit obchodní bariéry.

Section 30.201 of the existing Mandatory Standard, SI  994 part 1, 

dealing with the insulation against combustible fire sources in 

air conditioners, shall be declared voluntary. This declaration aims 

to remove unnecessary obstacles to trade and lower trade barriers.

N20E, B20 26. 03. 2023

 G/TBT/N/KOR/1126 Korea 25. 01. 2023 Notifikace
Zdravotnické 

prostředky

Navrhované změny nařízení o standardní specifikaci zdravotnických 

prostředků jsou následující: 1) Stanovení norem pro zdravotnické 

prostředky; 2) Sladění s mezinárodními normami.

The proposed amendments to the Regulations on Standard 

Specification of Medical Devices are as follows: 1) Establishment of 

Medical Device Standards; 2) Align With International Standards.

S10S 26. 03. 2023

 G/TBT/N/KWT/631 Kuvajt 25. 01. 2023 Notifikace
Syntetické prací 

prášky

Tato kuvajtská závazná norma specifikuje požadavky na syntetické 

prací prášky pro domácnost, které jsou určeny především k praní 

oděvů a tkanin.

This Kuwait mandatory standard specifies requirement for 

household synthetic detergent powders, which are mainly intended 

for washing clothes and fabric.

C50C 26. 03. 2023
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 G/TBT/N/LTU/48 Litva 25. 01. 2023 Notifikace Dopingové látky

Návrh zákona omezuje výrobu, zpracování, nabývání, velkoobchodní 

nebo maloobchodní prodej, skladování, přepravu na území státu, 

dovoz nebo vývoz některých dopingových látek (neschválených látek 

a antiestrogenních látek) pro sportovní účely.

The draft law restricts production, processing, acquisition, wholesale 

or retail sale, storage, transportation within the state, import or 

export of certain doping substances (non-approved substances and 

anti-estrogenic substances) for sports purposes.

C10P 26. 03. 2023

 G/TBT/N/TUR/206 Türkiye 25. 01. 2023 Notifikace
Dřevěný obalový 

materiál

Cílem tohoto nařízení je stanovit nezbytné metody a základy pro 

prevenci přenosu a šíření škodlivých organismů prostřednictvím 

dřevěných obalových materiálů.

The objective of this Regulation is to determine the necessary 

methods and basis in order to prevent the transmission and 

spreading of pest organisms through wooden package materials.

S10E, N10E, 

S00S
26. 03. 2023

 

G/TBT/N/USA/552/Rev.2/Add.

3

USA 25. 01. 2023 Addendum

Centrální 

klimatizační zařízení 

a tepelná čerpadla

DOE zahajuje předběžnou fázi tvorby pravidel, aby zvážilo změny 

zkušebního postupu pro centrální klimatizační jednotky a tepelná 

čerpadla.

The DOE is undertaking the preliminary stages of a rulemaking to 

consider amendments to the test procedure for central air 

conditioners and heat pumps.

N20E, I20, B00 _

 G/TBT/N/USA/1567/Add.3 USA 25. 01. 2023 Addendum
Znečištění ovzduší z 

motorů a vozidel

EPA dokončuje program dalšího snižování znečištění ovzduší, včetně 

ozonu a jemných částic, z motorů a vozidel pro velké zatížení v 

celých Spojených státech.

The EPA is finalizing a program to further reduce air pollution, 

including ozone and particulate matter,  from heavy-duty engines 

and vehicles across the United States.

T40T, S30E, 

S80E, N30E
_

 G/TBT/N/USA/1937/Add.1 USA 25. 01. 2023 Addendum

Kvalita; procesy v 

potravinářském 

průmyslu

FDA znovu otevírá období pro podávání připomínek k navrhovanému 

pravidlu "Certifikace barviv; Zvýšení poplatků za certifikační služby", 

které bylo zveřejněno ve Federálním rejstříku dne 2. listopadu 2022. 

Období pro podávání připomínek končí 10. března 2023.

The FDA is reopening the comment period for the proposed rule, 

"Color Additive Certification; Increase in Fees for Certification 

Services," which was published in the Federal Register of 2 

November 2022. Comment period ends on 10 March 2023.

C00A 10. 03. 2023
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 G/TBT/N/ARG/405/Add.1 Argentina 26. 01. 2023 Addendum
Whisky nebo 

Whiskey 

Sděluje se, že společným usnesením SAGyP a SCS 1/2023 byl 

schválen návrh společného usnesení "Argentinský potravinový kodex 

(CAA) - kapitola XIV Lihoviny, alkoholy, destilované alkoholické 

nápoje a likéry" čl. 1116: "Whisky nebo whiskey" (spisová značka 

EX-2019-113500069).

It is communicated that by Joint Resolution SAGyP and SCS 1/2023 

the Draft Joint Resolution "Argentine Food Code (CAA) - Chapter 

XIV Spirits, Alcohols, Distilled Alcoholic Beverages and Liquors" 

Art. 1116: "Whisky or Whiskey" (File No. EX-2019-113500069) is 

approved.

C50A, C60A _

 G/TBT/N/JPN/762 Japonsko 26. 01. 2023 Notifikace

Koformulanty 

(neúčinné látky 

používané v 

zemědělských 

chemikáliích)

V souladu se zprávou Výboru pro zemědělské chemické látky Rady 

pro zemědělské materiály o postupném vyřazování některých látek 

používaných jako koformulanty za účelem zvýšení bezpečnosti 

zemědělských chemických látek bude navrhovanou ministerskou 

vyhláškou zakázána registrace zemědělských chemických látek 

obsahujících více než 0,1 % hmotnostního podílů určitých látek 

(celkem 33).

In accordance with the report of the Agricultural Chemicals 

Committee of the Agricultural Materials Council  as to the phasing 

out of certain substances used as co-formulants in order to enhance 

safety of agricultural chemicals, the proposed Ministerial Order will 

prohibit the registration of agricultural chemicals containing more 

than 0.1% w/w of certain substances (total number 33).

C10C, S70E, 

C20A
27. 03. 2023

 

G/TBT/N/NZL/103/Add.2/Corr.

1

Nový Zéland 26. 01. 2023 Corrigendum

Specifické 

jednorázové 

plastové předměty

Tato oprava opravuje technický problém s odkazem na konečné 

opatření pod oznámením Nového Zélandu G/TBT/N/NZL/103/Add.2.

This corrigendum corrects a technical issue with the link to the final 

measure in New Zealand’s notification G/TBT/N/NZL/103/Add.2.

X00M, N40E _
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 G/TBT/N/PHL/254/Add.1 Filipíny 26. 01. 2023 Addendum

Zpracované 

potravinářské 

produkty

Tento oběžník byl vydán za účelem jeho aktualizace s ohledem na 

inovace ve zpracování potravin, a to přidáním nových kategorií 

potravin a zrušením oběžníku FDA č. 2013-010. Jeho cílem je 

revidovat a aktualizovat pokyny pro posuzování mikrobiologické 

kvality balených zpracovaných potravin. Stejně tak je tímto cílem také 

sladit pokyny týkající se mikrobiologických požadavků a hodnocení 

zpracovaných potravinářských výrobků s místními a mezinárodními 

normami.

This Circular was issued to make it relevant with innovations in food 

processing by adding new food categories and repealing FDA 

Circular No. 2013-010. This aims to revise and update the guidance 

document in the assessment of the microbiological quality of 

prepackaged processed food products. Likewise, this also aims to 

align the guidelines on the microbiological requirements and 

assessment of processed food products with local and international 

standards.

C50A, S10E, 

S00S
_

 G/TBT/N/URY/72 Uruguay 26. 01. 2023 Notifikace

Elektrická a 

elektronická zařízení 

a jejich odpad

Cílem návrhu nařízení je chránit životní prostředí a zdraví před 

nepříznivými vlivy vznikajícími při vzniku odpadních elektrických a 

elektronických zařízení a nakládání s nimi. Návrh vytváří nezbytný 

rámec na podporu snižování vzniku těchto odpadů a jejich 

zhodnocování namísto konečného odstraňování prostřednictvím 

přístupu založeného na oběhovém hospodářství. 

The draft regulation aims to protect the environment and health from 

the adverse effects derived from the generation and management of 

waste electrical and electronic equipment. The draft establishes the 

necessary framework to promote the reduction of the generation of 

such waste, as well as its valorization as opposed to final disposal, 

through a circular economy approach.

N20E, S20E, 

C30C, S00S
27. 03. 2023

 

G/TBT/N/USA/571/Add.1/Corr

.1

USA 26. 01. 2023 Corrigendum

Bezpečná přeprava 

nebezpečných 

materiálů

Úřad pro bezpečnost potrubí a nebezpečných materiálů opravuje 

konečné pravidlo, které vyšlo ve federálním rejstříku dne 27. prosince 

2022. Opravy se týkají několika chyb v položkách nebezpečných 

materiálů v tabulce nebezpečných materiálů.

The Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration is 

correcting the final rule that appeared in the Federal Register on 27 

December 2022. The corrections address several errors to the 

hazardous material entries in the hazardous materials table.

T50T, B10, 

C10C, S70E
_
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 G/TBT/N/USA/1935/Add.1 USA 26. 01. 2023 Addendum

Pravidlo pro 

označování 

energetickými štítky

FTC prodlužuje lhůtu pro podávání připomínek ke svému 

předběžnému oznámení o navrhovaném pravidle týkajícího se 

pravidla o označování energetickými štítky. Lhůta pro podání 

připomínek se prodlužuje z 27. prosince 2022 na 31. ledna 2023.

FTC is extending the deadline for filing comments on its advance 

notice of proposed rulemaking regarding the Energy Labeling Rule. 

The comment deadline is extended from 27 December 2022, to 31 

January 2023.

N20E, S50E, 

X40M
31. 01. 2023

 G/TBT/N/NZL/119 Nový Zéland 27. 01. 2023 Notifikace

Elektrické stroje a 

přístroje s 

individuálními 

funkcemi

Regulační návrh 5 regulačního režimu pro tabákové výrobky navrhuje 

rozšířit omezení týkající se balení a výrobků pro vaping, včetně 

omezení názvů příchutí výrobků pro vaping, aby se minimalizovala 

jejich atraktivita pro mládež, a rozšíření požadavků na bezpečnost 

výrobků pro vaping na jedno použití.

Regulatory proposal 5 of the Smoked Tobacco Regulatory Regime 

proposes to extend vaping packaging and product restrictions, 

including restricting flavour names of vaping products to minimise 

their appeal to youth, and extending product safety requirements for 

disposable vaping products.

N20E, S00S, 

X00M
28. 03. 2023

 G/TBT/N/USA/1960 USA 27. 01. 2023 Notifikace
Per- a poly-

fluoroalkylové látky

Podle zákona o kontrole toxických látek (TSCA) navrhuje agentura 

EPA významné pravidlo o novém použití pro ty per- a poly-

fluoroalkylové látky, které se již mnoho let nevyrábějí (včetně 

dovozu) ani nezpracovávají, a proto jsou v seznamu chemických látek 

podle TSCA označeny jako neaktivní.

Under the Toxic Substances Control Act (TSCA), EPA is proposing a 

significant new use rule for those per- and poly-fluoroalkyl 

substances that have not been manufactured (including imported) or 

processed for many years and are consequently designated as 

inactive on the TSCA Chemical Substance Inventory.

C10C, S70E 27. 03. 2023
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