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G/TBT/N/BRA/1136 Brazílie 15. 02. 2021 Notifikace Vakcíny Covid-19

Toto usnesení stanoví výjimku z obchodní registrace a povolení pro 
nouzové použití a postup pro dovoz a sledování vakcín Covid-19.
This Resolution establishes the exemption of market authorization 
and emergency use authorization and the procedure for the import 
and monitoring of Covid-19 vaccines.

C10P _

G/TBT/N/BRA/201/Add.2 Brazílie 15. 02. 2021 Addendum Měřiče propustnosti 
světla

Schválení metrologického technického předpisu, který stanoví 
kritéria, která by měla být dodržována při výrobě a používání měřičů 
propustnosti světla. 
Approves the Metrological Technical Regulation which establishes 
the criteria that should be observed in the manufacture and use of 
light transmittance meters.

I10 _

G/TBT/N/BRA/647/Add.2 Brazílie 15. 02. 2021 Addendum Matrace

Schválení technického předpisu o kvalitě a požadavky na posuzování 
shody pro pružinové matrace.
Approves the Technical Quality Regulation and the conformity 
assessment requirements for spring mattresses. 

X00M, X30M _

G/TBT/N/BRA/880/Add.2 Brazílie 15. 02. 2021 Addendum Zářivky

Schválení technického nařízení pro elektronické předřadníky 
napájené střídavým proudem pro zářivky s rovnou, kruhovou a 
kompaktní trubicí. 
Approves the Technical Regulation for electronic ballasts powered 
by alternating current for fluorescent lamps straight, circular and 
compact tubulars.

N20E _

G/TBT/N/BRA/908/Add.1/
Corr.1 Brazílie 15. 02. 2021 Corrigendum Radiofarmaka

Oprava usnesení - RDC č. 451 ze dne 16. prosince 2020
Rectification of the Resolution – RDC number 451, 16 December 
2020

C10P _

G/TBT/N/MAR/33 Maroko 15. 02. 2021 Notifikace Průmyslové výrobky

Tato vyhláška stanoví povinné zavedení 3 nových marockých norem s 
cílem posílit kontrolu průmyslových výrobků.
This decree provides for making mandatory 3 new Moroccan 
standards with a view to strengthening the control of industrial 
products.

C00C, S00S, 
S00E, X00M 17. 03. 2021

G/TBT/N/MEX/492 Mexiko 15. 02. 2021 Notifikace Stroje a zařízení

Tato oficiální mexická norma stanoví bezpečnostní podmínky pro 
stroje a zařízení používané na pracovišti.
This official Mexican standard establishes the safety conditions of 
the machinery and equipment used in the workplace.

B10, B20, I30, 
S00S 16. 04. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170392?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170398?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170399?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170400?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170393?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170393?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170394?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170404?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1600/Add.1 USA 15. 02. 2021 Addendum Klimatizace
FTC mění pravidlo pro označování energetickými štítky pro přenosné 
klimatizační jednotky.
FTC amends the Energy Labeling Rule for portable air conditioners.

N20E, X40M, 
S50E _

G/TBT/N/MEX/168/Rev.1 Mexiko 15. 02. 2021 Revize Nealkoholické 
nápoje 

Účelem této oficiální mexické normy je stanovit specifikace názvů 
výrobků a obchodní informace, které musí obsahovat označování 
balených výrobků.
The purpose of this Official Mexican Standard is to establish the 
specifications of the product names and the commercial information 
that the labeling of prepackaged products must contain. 

C50A, C60A, 
C80A, S10E 16. 04. 2021

G/TBT/N/ZAF/192/Rev.1 Jihoafrická 
republika 15. 02. 2021 Revize Olivy

Předpisy týkající se třídění, balení a označování stolních oliv 
určených k prodeji v Jihoafrické republice.
Regulations relating to the grading, packing, and marking of table 
olives intended for sale in the Republic of South Africa.

C20A, C50A, 
C60A, S10E 16. 04. 2021

G/TBT/N/BRA/1077/Add.7 Brazílie 16. 02. 2021 Addendum Matrace

Vyhláška ruší položku I čl. 7 a položku I čl. 8 nařízení Inmetro 282 
ze dne 26. srpna 2020.
The Ordinance revokes the item I of art. 7 and item I of art. 8 of 
Inmetro Ordinance 282, 26 August 2020.

X00M, X30M _

G/TBT/N/COL/246 Kolumbie 16. 02. 2021 Notifikace Balené potraviny

Návrh usnesení určujícího, co musí splňovat technické předpisy o 
nutričních hodnotách a požadavcích na označování na přední straně 
balených výrobků nebo balených potravin určených pro lidskou 
spotřebu.
Draft resolution by which the technical regulation on the nutritional 
and frontal labeling requirements that packaged foods or packed for 
human consumption.

C50A, C60A, 
S10E 17. 04. 2021

G/TBT/N/UKR/182 Ukrajina 16. 02. 2021 Notifikace Čisticí prostředky

Návrh usnesení o změnách technického předpisu pro čisticí 
prostředky.
Draft Resolution on Amendments to the Technical Regulation for 
Detergents.

C00C, C50C, 
S50E 18. 03. 2021

G/TBT/N/DNK/109 Dánsko 17. 02. 2021 Notifikace Obuv

Výkonné nařízení stanoví požadavky na maloobchodníky, kteří 
uvádějí obuv na trh nebo ji dodávají na trh.
The executive order lays down requirements for retailers who place 
footwear on the market or make it available on the market.

X30M, X40M 18. 04. 2021

G/TBT/N/DNK/110 Dánsko 18. 02. 2021 Notifikace Zábavní 
pyrotechnika

Výkonná vyhláška stanoví požadavky na dovoz, výrobu, skladování, 
převoz, získávání a používání zábavní pyrotechniky a jiných 
pyrotechnických výrobků v Dánsku.
The executive order lays down requirements for the import, 
manufacture, storage, transfer, acquisition and use of fireworks and 
other pyrotechnic articles in Denmark. 

X20M, H20 19. 04. 2021

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170395?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170403?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170411?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170401?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170419?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170420?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170451?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170452?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1555/Add.1/
Corr.2 USA 18. 02. 2021 Corrigendum Zdroje emisí do 

vzduchu

Zkušební metody a specifikace výkonu pro zdroje emisí do vzduchu; 
Oprava
Test Methods and Performance Specifications for Air Emission 
Sources; Correction

S30E _

G/TBT/N/USA/1697 USA 18. 02. 2021 Notifikace Chemické látky

OSHA navrhuje upravit normy komunikace o nebezpečnosti (HCS) 
tak, aby odpovídaly globálně harmonizovanému systému Spojených 
národů pro klasifikaci a označování chemických látek (GHS) revize 7 
(GHS, rev. 7).
OSHA is proposing to modify the Hazard Communication Standard 
(HCS) to conform to the United Nations' Globally Harmonized 
System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) Revision 
7 (GHS, Rev. 7).

C10C, S00S, 
S70E, X40M 19. 04. 2021

G/TBT/N/TJK/10 Tádžikistán 18. 02. 2021 Notifikace Palmový olej

Nařízení vlády republiky Tádžikistán č. 171162 ze dne 31. prosince 
2020 za účelem regulace dovozu palmového oleje do země.
The order of Government of the Republic of Tajikistan No. 171162 
dated 31 December 2020 in order to regulate the import of palm oil 
into the country.

C20A, C50A 19. 04. 2021

G/TBT/N/DNK/113 Dánsko 18. 02. 2021 Notifikace Křovinořezy

Rozhodnutí Evropské komise 2012/32/EU o požadavcích členských 
států zakazujících uvádění cepového řezacího nástavce pro přenosné 
ruční křovinořezy na trh.
European Commission Decision 2012/32/EU on requirements for 
member states to prohibit the placing on the market of flail-type 
cutting attachments for portable hand-held brush cutters.

I30 19. 04. 2021

G/TBT/N/THA/596 Thajsko 18. 02. 2021 Notifikace Prázdné kovové 
mince

Oznámení ministerstva obchodu o dovozu prázdných kovových mincí 
do Thajského království B.E. 2563 (2020).
Notification of Ministry of Commerce on Import of Metal Coin Blank 
into the Kingdom of Thailand B.E. 2563 (2020).

H10, X50M _

G/TBT/N/DNK/111 Dánsko 18. 02. 2021 Notifikace Zábavní 
pyrotechnika

Výkonné vyhláška požadavků na zábavní pyrotechniku a další 
pyrotechnické výrobky.
Executive order of requirements for fireworks and other pyrotechnic 
articles.

X20M, H20 19. 04. 2021

G/TBT/N/DNK/112 Dánsko 18. 02. 2021 Notifikace Elektrická zařízení

Výkonná vyhláška týkající se dodávání elektrických zařízení na trh, 
navržených pro použití v určitých mezích napětí. 
The executive order relating to the making available on the market 
of electrical equipment designed for use within certain voltage 
limits.

H00, I00, 
N20E, C30C 19. 04. 2021

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170444?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170444?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170445?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170448?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170455?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170447?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170453?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170454?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/ECU/500 Ekvádor 18. 02. 2021 Notifikace
Konopí pro 
farmaceutické 
produkty

Účelem těchto technických zdravotních předpisů je regulace a 
kontrola hotových výrobků, které obsahují ve svém složení 
nepsychoaktivní konopí, které se používá jako surovina pro výrobu 
farmaceutických produktů.
The purpose of these technical health regulations is to regulate and 
control of Finished Products that contain in their formulation Non-
Psychoactive Cannabis that are used as raw material for the 
manufacture of Pharmaceutical Products.

C20A, C60A, 
C10P _

G/TBT/N/ECU/498/Add.1 Ekvádor 18. 02. 2021 Addendum

Léčivé přípravky, 
biologické produkty 
a zdravotnické 
prostředky

Náhradní technické hygienické nařízení, které stanoví pokyny pro 
kontrolu sledovatelnosti léčivých přípravků, biologických produktů a 
zdravotnických prostředků.
Substitute Technical Sanitary Regulation that establishes the 
guidelines for the control of the traceability of medicines, biological 
products and medical devices.

C10P, S10S _

G/TBT/N/EU/780 EU 18. 02. 2021 Notifikace Ekologická 
produkce

Návrh nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla 
týkající se informací, které mají zasílat třetí země a kontrolní orgány 
a kontrolní subjekty za účelem dohledu nad jejich uznáním podle 
článku 33 (2) a 3 nařízení Rady (EC) č. 834/2007 o dovážených 
ekologických produktech a opatřeních.
Draft Commission Delegated Regulation supplementing Regulation 
(EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with 
rules on the information to be sent by third countries and by control 
authorities and control bodies for the purpose of supervision of their 
recognition under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) 
No 834/2007 for imported organic products and the measures.

C00A 19. 04. 2021

G/TBT/N/JPN/690 Japonsko 18. 02. 2021 Notifikace Televizní přijímače

Revize ministerské vyhlášky a oznámení Ministerstva hospodářství, 
obchodu a průmyslu (METI) podle zákona o racionálním využívání 
energie.
Revisions of the Ministerial Ordinance and the Notification of the 
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) under the Act on 
the Rational Use of Energy.

N20E, S50E 19. 04. 2021

G/TBT/N/KEN/1062 Keňa 18. 02. 2021 Notifikace Krmné směsi pro 
dobytek - aflatoxiny

EAS 75: 2019 Krmné směsi pro dobytek - specifikace. změna 1: 
celkový obsah aflatoxinů, aflatoxin B1
EAS 75:2019 Compounded Cattle feed — Specification. Amendment 
1: Total Aflatoxin, Aflatoxin B1

C20A, C90A 10. 04. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170464?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170463?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170458?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170456?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170446?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1698 USA 18. 02. 2021 Notifikace Vesmírné stanice

Pravidla Komise pro povolení provozu GSO s pevnou družicovou 
službou (vesmír-země) v pásmu 17,3-17,8 GHz pro modernizaci 
určitých pravidel platných pro vesmírné stanice BSS 17/24 GHz.
Commission Rules To Enable GSO Fixed-Satellite Service (Space-to-
Earth) Operations in the 17.3-17.8 GHz Band, To Modernize 
Certain Rules Applicable to 17/24 GHz BSS Space Stations.

V00T 03. 03. 2021

G/TBT/N/USA/1699 USA 18. 02. 2021 Notifikace Helikoptéry

Tato akce navrhuje speciální podmínky pro helikoptéry Bell Textron 
Inc. (Bell) Model 525. 
This action proposes special conditions for the Bell Textron Inc. 
(Bell) Model 525 helicopter.

T10T 15. 03. 2021

G/TBT/N/USA/1700 USA 18. 02. 2021 Notifikace

Airbus A330-243 
(šikmá sedadla s 
nafukovacímí 
břišními pásy)

Zvláštní podmínky: TC Interní-Informace A.S., Airbus Model A330-
243 Letoun; pro jednu osobu, šikmá (směřující bočně) sedadla 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, X30M 19. 03. 2021

G/TBT/N/TPKM/434/Add.1

Samostatné celní 
území Tchaj-
wanu, Penghu, 
Kinmen a Matsu

19. 02. 2021 Addendum Listy guayusy 

Nařízení o omezení používání a požadavek na označování listů 
Guayusa (Ilex guayusa) jako složek potravin“, podle G/TBT/N/ 
TPKM/434 ze dne 30. září 2020 byl vyhlášen dne 4. února 2021.
Regulation for the Use Restriction and Labeling Requirement of 
Guayusa Leaves (Ilex guayusa) as Food Ingredients,'' as per 
G/TBT/N/TPKM/434 on 30 September 2020, was promulgated on 4 
February 2021. 

C60A, C80A _

G/TBT/N/USA/1701 USA 19. 02. 2021 Notifikace
Parní produkty a 
elektronické 
cigarety

Navrhované pravidlo zajišťuje lepší povědomí veřejnosti o 
chemických látkách používaných v parních produktech a 
elektronických cigaretách.
Proposed rule provides for enhanced public awareness of the 
chemicals used in vapor products and electronic cigarettes.

C00C, X00M 04. 04. 2021

G/TBT/N/DNK/114 Dánsko 19. 02. 2021 Notifikace Paliva z biomasy

Navrhovaná pravidla stanoví požadavky na paliva z biomasy 
vyráběná ze dřeva, pokud se používají v zařízeních vyrábějících 
elektřinu, topení, chlazení nebo paliva.
The proposed rules establish requirements for biomass fuels 
produced from wood if used in installations producing electricity, 
heating, cooling or fuels. 

N10E, S50E, 
S80E 20. 04. 2021

G/TBT/N/DNK/115 Dánsko 19. 02. 2021 Notifikace Pesticidy

Tato vyhláška obsahuje návrh nových ustanovení týkajících se nové 
registrační povinnosti pro řadu společností zabývajících se 
komerčním použitím pesticidů.
The order contains a draft of the new provisions regarding a new 
registration-obligation for a number of companies dealing with 
Commercial use of pesticides.

C40A 20. 04. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170465?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170466?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170467?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170443?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170468?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170469?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170470?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/RUS/110 Ruská federace 19. 02. 2021 Notifikace Chemické látky

Návrh pravidel pro vytvoření a správu registru chemických látek a 
směsí a oznamování chemických látek v Euroasijské hospodářské 
unii.
Draft rules on the formation and maintenance of the register of 
chemicals and mixtures and notification of chemicals in the 
Eurasian.

C10C, S70E 01. 04. 2021

G/TBT/N/BRA/1077/Add.8 Brazílie 19. 02. 2021 Addendum Matrace

Vyhláška ruší položku II čl. 7 a položku II čl. 8 nařízení Inmetro 282 
ze dne 26. srpna 2020.
The Ordinance revokes the item II of art. 7 and item II of art. 8 of 
Inmetro Ordinance 282, 26 August 2020.

X00M, X30M _

G/TBT/N/SGP/57 Singapur 19. 02. 2021 Notifikace Olovo v barvách NEA navrhuje posílit kontrolu olova v barvách.
NEA is proposing to enhance the control of lead in paints. C00C, S70E 20. 04. 2021

G/TBT/N/BRA/1128/Corr.1 Brazílie 19. 02. 2021 Corrigendum Bezpečnostní vesty

Opětovné zveřejnění schválení konsolidovaného předpisu pro 
bezpečnostní vesty s vysokou viditelností ve formě požadavků na 
posouzení shody.
Republication of the approval of the consolidated Regulation for 
High Visibility Safety Vests, in the form of the Conformity 
Assessment Requirements.

T40T, X00M, 
X30M _

G/TBT/N/BRA/1129/Corr.1 Brazílie 19. 02. 2021 Corrigendum Brzdové pouzdro 

Opětovné zveřejnění schválení konsolidovaného předpisu pro 
dodavatele brzdového pouzdra ve formě technického předpisu pro 
kvalitu a požadavky na posouzení shody.
Republication of the approval of the consolidated Regulation for The 
Supplier of Break-bush, in the form of Quality Technical Regulation 
and the Conformity Assessment Requirements.

T40T, X00M, 
X50M _

G/TBT/N/BRA/604/Add.2/
Corr.1 Brazílie 19. 02. 2021 Corrigendum Školní nábytek - 

židle a stoly

Opětovné zveřejnění schválení konsolidovaného nařízení pro školní 
nábytek - sada židlí a stolů pro jednotlivé studenty ve formě 
požadavků na posouzení shody.
Republication of the approval of the consolidated Regulation for 
School Furniture - Set of Chairs and Tables for Individual Students, 
in the form of the Conformity Assessment Requirements.

X00M, X30M _
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