
w 08 22/02/2021 - 26/02/2021 Nové notifikace 

Číslo notifikace
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dohody 

WTO/TBT

Oblast Stručný pracovní popis notifikace Výrobkový kód
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/ECU/404/Add.1 Ekvádor
Automobilové 

baterie

Druhá revize ekvádorského technického předpisu RTE INEN 115 

(2R) „Olověné automobilové baterie obsahující kyselinu“. 

Second Revision of the Ecuadorian Technical Regulation RTE INEN 

115 (2R) "LEAD ACID BATTERIES FOR MOTOR VEHICLES".

C10C, S70E, 

T40T
_

G/TBT/N/URY/47 Uruguay Jahody

Tento návrh technického předpisu definuje původ a kvalitativní 

charakteristiky pro čerstvé jahody po jejich úpravě a zabalení.

This draft Technical Regulation defines the characteristics of identity 

and quality of the strawberry in natura after its conditioning and 

packaging.

C50A, C60A, 

S10E
23. 04. 2021

G/TBT/N/URY/48 Uruguay Paprika

Tento návrh technického předpisu definuje původ a kvalitativní 

charakteristiky pro čerstvé papriky po jejich úpravě a zabalení. 

This draft Technical Regulation defines the characteristics of identity 

and quality of the pepper in natura after its conditioning and 

packaging.

C50A, C60A, 

S10E
23. 04. 2021

G/TBT/N/URY/49 Uruguay
Obsah balených 

výrobků

Tento návrh technického předpisu stanoví metrologické požadavky a 

plány odběru vzorků za účelem ověření obsahu předměřených nebo 

předbalených výrobků se stejným jmenovitým obsahem, vyjádřeným 

v jednotkách délky nebo počtu jednotek.

This draft Technical Regulation establishes the metrological 

requirements and the sampling plans to verify the content of pre-

measured or prepackaged products with the same nominal content, 

expressed in units of length or number of units.

I10, S10E 23. 04. 2021

G/TBT/N/URY/50 Uruguay
Potravinářské 

přídatné látky

Návrh technického předpisu MERCOSUR o zahrnutí používání 

potravinářských přídatných látek (úprava rezolucí GMC č. 53/98, 

09/07 a 34/10)

MERCOSUR Technical Regulation Project on the Inclusion of the 

Use of Food Additives (Modification of GMC Resolutions No. 53/98, 

09/07 and 34/10) 

C80A 23. 04. 2021

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170497?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170491?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170492?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170493?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170494?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1441/Add.5 USA

Úspora energie u 

komerčních i 

průmyslových 

zařízení, 

spotřebního zboží

Postupy, interpretace a zásady pro zvážení nových nebo revidovaných 

norem pro úsporu energie a zkušební postupy pro spotřební výrobky a 

komerční/průmyslová zařízení - žádost DOE o komentáře.

Procedures, Interpretations, and Policies for Consideration of New 

or Revised Energy Conservation Standards and Test Procedures for 

Consumer Products and Commercial/Industrial Equipment" DOE 

welcomes comments.

S50E, X00M _

G/TBT/N/TPKM/421/Add.1

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

Systém řízení 

kvality 

zdravotnických 

prostředků

Předpisy upravující inspekci systému řízení kvality zdravotnických 

prostředků a vydávání výrobní licence

Regulations Governing the Inspection of the Medical Device Quality 

Management System and the Issuance of the Manufacturing License 

S10S _

G/TBT/N/TPKM/452

Samostatné celní 

území Tchaj-

wanu, Penghu, 

Kinmen a Matsu

Sekundární baterie v 

elektrických 

spotřebičích

Návrh změn právních požadavků na ventilátory a 6 dalších 

elektrických spotřebičů 

Proposal for Amendments to the Legal Requirements for Fans and 6 

Other Electrical Appliances  

N20E 23. 04. 2021

G/TBT/N/KOR/943 Korea

Ftaláty ve 

zdravotnických 

zařízeních

Změna „Předpisů o schvalování, oznamování a kontrole 

zdravotnických zařízeních“

Amendment of “Regulations on Approval, Notification and Review of 

the Medical Devices”

C00C, S10S 23. 04. 2021

G/TBT/N/KOR/944 Korea
Diisobutylftalát v 

dětských výrobcích 

Návrh revize bezpečnostních kritérií pro dětský výrobek Koncentrace 

diisobutylftalátu (DIBP) byla zahrnuta do bezpečnostních kritérií pro 

dětský výrobek.

A draft revision of safety criteria for children’s product 

Concentration of Diisobutyl phthalate (DIBP) have been included in 

safety criteria of children’s product.

H00, C00C, 

S00S
23. 04. 2021

G/TBT/N/PAN/112 Panama Potraviny z mouky

Návrh technického nařízení DGNTI-COPANIT 7-424-2020. Mouky a 

obiloviny. Těstoviny

Draft DGNTI-COPANIT Technical Regulation 7-424-2020. Flours 

and Cereals. Pasta Food

C50A, C60A, 

S10E, X00M
23. 04. 2021

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170498?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170499?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170500?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170501?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170502?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170495?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/PAN/113 Panama

Léčivé a jiné 

produkty pro lidské 

zdraví

Návrh prováděcí vyhlášky, která upravuje zákon č. 1 z 10. ledna 2001 

o léčivých přípravcích a jiných produktech pro lidské zdraví. 

Draft Executive Decree, which regulates Law 1 of January 10, 2001, 

On Medicines and other Products for Human Health. 

C80A, C50C, 

C10P, C20P, 

C30P, S10E

23. 04. 2021

G/TBT/N/ARG/342/Add.6 Argentina Desky ze dřeva

Návrh novely usnesení SCI č. 240/2019 „Technické požadavky na 

kvalitu a bezpečnost použitelných pro desky ze dřeva“ a další 

ustanovení.

Draft Resolution Modifying SCI Resolution No. 240/2019 "Technical 

quality and safety requirements applicable to wood-derived boards" 

and other provisions.

B10, N20E _

G/TBT/N/BRA/373/Rev.1/A

dd.4
Brazílie Pěnové matrace

Regulace technické kvality a požadavky na posuzování shody 

polyuretanových pružných pěnových matrací

Technical Quality Regulation and Conformity Assessment 

Requirements for Polyurethane Flexible Foam Mattresses

H00, X00M, 

X30M
_

G/TBT/N/ZAF/192/Add.1/R

ev.1/Corr.1

Jihoafrická 

republika
Stolní olivy

Oznámení obsažené v dokumentu G/TBT/N/ZAF/192/Add.1/Rev.1 

bylo distribuováno chybně. Je proto považován za neplatné.

The notification contained in document 

G/TBT/N/ZAF/192/Add.1/Rev.1 was distributed erroneously. It is 

therefore considered null and void.

C50A _

G/TBT/N/BRA/1094/Add.2 Brazílie Léčiva

Prodloužení lhůty pro připomínky k návrhu normativní instrukce č. 

931, která stanoví nové kódy pro správní žádost registrace nových a 

inovativních syntetických a polosyntetických léčiv.

Extension of comment period for the Draft Normative Instruction 

number 931 which establishes new codes for the administrative 

request of market authorization for new and innovative synthetic and 

semisynthetic medicines.

C10P 13. 03. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170496?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170503?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170474?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170474?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170410?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170410?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170523?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1095/Add.2 Brazílie Léčiva

Prodloužení lhůty pro připomínky k návrhu usnesení č. 932, které 

stanoví kritéria pro koncesi na registraci nových a inovativních, 

obecných a podobných syntetických a polosyntetických léčiv pro 

humánní použití.

Extension of comment period for the Draft Resolution number 932 

which establishes criteria for the concession of market authorization 

for medicines with synthetic and semisynthetic active principles for 

human use categorized as new, innovative, generic, and similar.

C10P 13. 03. 2021

G/TBT/N/BRA/1106/Add.1 Brazílie
Desinfekční lak na 

nábytek

Prodloužení lhůty pro vyjádření k návrhu usnesení č. 970, které 

stanoví postupy a technické požadavky pro registraci laku na nábytek 

s dezinfekčním účinkem.

Extension of comment period for the Draft Resolution number 970 

which establishes the procedures and technical requirements for the 

registry of furniture paint with sanitizing action.

C50A, C00C 02. 03. 2021

G/TBT/N/BRA/1118/Add.1 Brazílie
Léčiva - příbalové 

letáky

Prodloužení lhůty pro vyjádření k návrhu usnesení č. 989, které 

stanoví technické požadavky na vývoj, harmonizaci, aktualizaci, 

publikaci a poskytování příbalových letáků určených pro pacienty a 

zdravotnické pracovníky.  

Extension of comment period for the Draft Resolution number 989 

which establishes technical requirements for the development, 

harmonization, updating, publication, and provision of medicine 

leaflets to patients and healthcare professionals.

C10P 04. 03. 2021

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170521?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170520?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170519?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1119/Add.1 Brazílie Expozice pesticidy

Prodloužení lhůty pro vyjádření k návrhu usnesení č. 98, které stanoví 

pokyny pro hodnocení rizik expozice provozovatelů, pracovníků, 

obyvatel a okolních osob pesticidy za účelem registrace, úprav po 

uvedení na trh, přehodnocení, monitorování a inspekčních postupů.

Extension of comment period for the Draft Resolution number 987 

which establishes the guidelines for the risk assessment of exposure 

of operators, workers, residents, and bystanders to pesticides for the 

purpose of market authorization, post-market authorization 

alterations, reassessment, monitoring, and inspection procedures 

C40C, S00S, 

S70E
13. 04. 2021

G/TBT/N/UKR/183 Ukrajina
Elektrická a 

elektronická zařízení

Návrh usnesení kabinetu ministrů Ukrajiny „O změnách příloh č. 3 a 

4 k technickému předpisu o omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“

The draft Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine "On 

Amendments to Annexes 3 and 4 to the Technical regulation on the 

restriction of the use of certain hazardous substances in electrical 

and electronic equipment" 

C00C, N20E, 

S70E
25. 03. 2021

G/TBT/N/UKR/184 Ukrajina Emise hluku

Návrh usnesení navrhuje odložit vstup v platnost usnesení Kabinetu 

ministrů Ukrajiny ze dne 4. prosince 2019 č. 1186 „O schválení 

technického předpisu pro emise hluku v životním prostředí zařízením 

pro venkovní použití“ (oznámeno pod G/TBT/N/UKR/151/Add.1) do 

1. ledna 2022.

The draft Resolution proposes to postpone the entry into force of the 

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 4 December 

2019 No. 1186 "On approval of the Technical regulation for noise 

emission in the environment by equipment for use outdoors" (notified 

as G/TBT/N/UKR/151/Add.1) until 1 January 2022.

S50E 25. 03. 2021

G/TBT/N/BRA/1137 Brazílie
Nejedlé a jedlé 

živočišné produkty

Oběžník č. 12/2021/DIPOA/SDA/MAPA, Pokyny k dovozním 

postupům pro nejedlé a jedlé živočišné produkty osvobozené od 

registrace vyvážené do Brazílie

Circular Letter No. 12/2021/DIPOA/SDA/MAPA, Guidance on 

import procedures for non-edible and edible animal products exempt 

from registration exported to Brazil

C50A _

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170522?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170517?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170518?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170516?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/907/Add.2/

Corr.1
Brazílie Plynové zapalovače

Opětovné zveřejnění schválení technického předpisu o kvalitě a 

požadavků na posuzování shody plynových zapalovačů

Republication of the approval of the Technical Quality Regulation 

and the Conformity Assessment Requirements for Gas Lighters

I20, N30E, 

X00M
_

G/TBT/N/USA/1570/Add.1/

Corr.1
USA

Výroba a 

bezpečnost domů

Normy pro stavební konstrukce domů a bezpečnostní normy

Standards Manufactured Home Construction and Safety Standards
B10, B20 _

G/TBT/N/BRA/605/Add.4/

Corr.1
Brazílie

Posuzování shody 

zařízení ve 

zdravotnictví

Opětovné zveřejnění schválení posouzení shody a specifikací pro 

plombu identifikace shody pro zařízení v rámci režimu dozoru nad 

zdravím - konsolidované znění, stanovené v přílohách č. I a II

Republication of the approval of the Conformity Assessment and the 

Specifications for the Conformity Identification Seal for Equipment 

under the Health Surveillance Regime - Consolidated, established, 

respectively, in Annexes I and II

S10S, X00M _

G/TBT/N/BRA/1126/Corr.1 Brazílie

Posuzování shody 

pro plastové 

kelímky

Opětovné zveřejnění schválení konsolidovaného předpisu pro 

jednorázové plastové kelímky ve formě požadavků na posouzení 

shody a specifikací pro pečeť identifikace shody stanovených v 

přílohách č. I a II

Republication of the approval of the consolidated Regulation for 

Disposable Plastic Cups, in the form of the Conformity Assessment 

Requirements and the Specifications for the Conformity Identification 

Seal, established, respectively, in Annexes I and II

N40E, S10E _

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170524?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170524?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170526?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170526?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170525?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170525?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170480?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1127/Corr.1 Brazílie

Posuzování shody 

pro velkoobjemové 

kontejnery

Opětovné zveřejnění schválení konsolidovaného předpisu pro 

Inspekční společnost pro kontejnery pro volně ložené látky (IBC) pro 

pozemní přepravu nebezpečných produktů ve formě technického 

předpisu o kvalitě požadavků na posuzování shody a specifikacích pro 

identifikační značku shody stanovených v přílohách č. I, II a II.

Republication of the approval of the consolidated Regulation for the 

Inspection Company of Intermediate Bulk Containers (IBC) for the 

Land Transportation of Dangerous Products, in the form of Quality 

Technical Regulation of Conformity Assessment Requirements and 

specifications for the Conformity Identification Mark, set out in 

Annexes I, II and II, respectively.

I40, T50T _

G/TBT/N/BRA/1138 Brazílie Pečeť integrity

Oznámené nařízení č. 32 ze dne 5. února 2021 schvaluje nařízení 

„Více pečeti integrity“ pro rok 2021/2022 zaměřené na společnosti a 

agropodnikatelská družstva.

The notified Ordinance No. 32, 05 February 2021, approves the 

regulation of the "More Integrity Seal" for the year 2021/2022, aimed 

at companies and agribusiness 

S10E, X00M _

G/TBT/N/BRA/551/Add.2/

Corr.1
Brazílie

Pneumatiky pro 

jízdní kola

Opětovné zveřejnění schválení předpisu o technické kvalitě a 

požadavků na posuzování shody pro pneumatiky pro jízdní kola pro 

dospělé - konsolidované znění

Republication of the approval of the Technical Quality Regulation 

and the Conformity Assessment Requirements for tires of adult use 

bicycles - Consolidated

H20, N40E, 

T40T
_

G/TBT/N/KEN/1063 Keňa Chirurgické čepice
DKS 2933: 2021 Jednorázová chirurgická čepice - specifikace

DKS 2933:2021 Disposable surgical cap – Specification
S10S 30. 04. 2021

G/TBT/N/KEN/1064 Keňa Mléko
DKS 1756: 2021 Ochucené mléko - specifikace

DKS 1756:2021 Flavoured milk – Specification
C50A 29. 04. 2021

G/TBT/N/KEN/1065 Keňa Mléko
DKS 2934: 2021 Mléko bez laktózy - specifikace

DKS 2934:2021 Lactose free milk – Specification
C50A 29. 04. 2021

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170478?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170529?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170482?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170482?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170530?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170531?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170532?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/EGY/76/Add.3 Egypt Svítidla

Oznámení ministerské vyhlášky č. 29/2021. Zahrnuté výrobky: 

Svítidla obecně 

The notification of the Ministerial Decree No.29/2021. Products 

covered: Lamps in general (ICS 29.140.01)

N20E, X00M _

G/TBT/N/EU/781 EU Biocidy tř. 3 a 4

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se schvaluje alkyl (C12-

16) dimethylbenzyl amoniumchlorid jako účinná látka pro použití v 

biocidních přípravcích typu 3 a 4

Draft Commission Implementing Regulation approving alkyl (C12-

16) dimethylbenzyl ammonium chloride as an active substance for 

use in biocidal products of product-types 3 and 4

C00A 25. 04. 2021

G/TBT/N/EU/782 EU Biocidy tř. 3 a 5

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se schvaluje 

didecyldimethylamoniumchlorid jako účinná látka pro použití v 

biocidních přípravcích typu 3 a 4

Draft Commission Implementing Regulation approving 

didecyldimethyl ammonium chloride as an active substance for use in 

biocidal products of product-types 3 and 4

C00A 25. 04. 2021

G/TBT/N/SLV/213 Salvador Káva

Salvadorský technický předpis RTS 67.08.03: 21 Káva. 

POŽADAVKY NA PRODUKCI CERTIFIKOVANÉHO SEMENA 

KÁVY (Coffea arabica)

Salvadoran Technical Regulation RTS 67.08.03: 21 Coffee. 

REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTION OF CERTIFIED 

COFFEE SEED (Coffea arabica)

C20A 25. 04. 2021

G/TBT/N/UKR/185 Ukrajina

Přírodní minerální 

voda a pramenitá 

voda

Návrh vyhlášky Ministerstva pro rozvoj hospodářství, obchodu a 

zemědělství Ukrajiny „O schválení hygienických požadavků na 

výrobu a oběh přírodní minerální vody a pramenité vody“

The draft Order of the Ministry for Development of Economy, Trade 

and Agriculture of Ukraine "On approval of the Hygienic 

requirements for the production and circulation of natural mineral 

water and spring water"

C50A, C60A 26. 03. 2021

G/TBT/N/USA/1691/Add.1 USA

Varování o expozici 

spotřebního 

produktu

Změny článku 6, Jasná a přiměřená varování. Krátká varování. 

OEHHA naplánovala veřejné slyšení.

Amendments to Article 6, Clear and Reasonable Warnings. 

Short-form Warnings. OEHHA has scheduled a public hearing 

C50A, C60A, 

S10E
29. 03. 2021

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170528?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170576?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170579?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170597?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170581?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170573?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/KEN/1009/Add.1 Keňa Chladicí kapalina

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 2489: 2021 - chladicí 

kapalina motoru.

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 2489: 

2021 - engine coolant.                                                                              

C10C, T40T -

G/TBT/N/KEN/1010/Add.1 Keňa Obohacení potravin

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 2571: 2021 - premix a 

obohacující látky pro obohacení potravin

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 

2571:2021 Kenya Standard — Food fortification premix and 

fortificants 

C80A -

G/TBT/N/KEN/1015/Add.1 Keňa
Plachty potažené 

polyvinylchloridem

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 2923-2: 2021 - plachty pro 

manipulaci se zemědělskými produkty po sklizni - obsah 

dichlormethanu a volných mastných kyselin

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 2923-

2:2021 Kenya Standard — Tarpaulins for post-harvest handling of 

agricultural produce — dichloromethane and free fatty acid content

C20A, N40E, 

S10E, X30M
-

G/TBT/N/KEN/1016/Add.1 Keňa

Tkané 

polyethylenové 

plachty

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 2923-1: 2020 Voděodolné 

plachty pro manipulaci se zemědělskými produkty po sklizni. Část 1: 

Tkaný polyethylen o vysoké hustotě.

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 2923-

1: 2020 Tarpaulins for post-harvest handling of agricultural 

produce. Part 1: Woven High density Polyethylene.                                                                     

C20A, N40E, 

S10E, X30M
-

G/TBT/N/KEN/1021/Add.1 Keňa
Koupelnové 

pantofle

KS 1620: 2020 Koupelnové pantofle - Specifikace 

KS 1620: 2020 Bathroom slippers — Specification 
H00, X30M -

G/TBT/N/KEN/1022/Add.1 Keňa Kůže

KS 2905-1: 2020 Kůže - Kodex praxe - Základní požadavky na 

konzervaci 

KS 2905-1: 2020 Leather – Code of Practice – Basic requirements 

for preservation 

X30M -

G/TBT/N/KEN/1024/Add.1 Keňa
Hydrogenuhličitan 

sodný

Oznámení Keni o přijetí keňské normy DKS 2927 – Průmyslová 

rozpouštědla a chemikálie — Hydrogenuhličitan sodný - Specifikace

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 

2927:2021 — Industrial solvents and chemicals — Sodium 

bicarbonate - Specification                                                                                                                                                                                                                                                 

C00C, S70E -
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G/TBT/N/KEN/144/Add.1 Keňa Solární energetika

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 1851-1: 2021 Tepelné 

solární systémy a komponenty — Solární kolektory - Část 1: Obecné 

požadavky

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 1851-

1:2021 Thermal solar systems and components — Solar collectors — 

Part 1: General requirements

N20E -

G/TBT/N/KEN/145/Add.1 Keňa Solární energetika

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 1851-2: 2021 Tepelné 

solární systémy a součásti - Sluneční kolektory - Část 2: Zkušební 

metody

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 1851-

2: 2021 Thermal solar systems and components — Solar collectors 

— Part 2: Test methods

N20E -

G/TBT/N/KEN/147/Add.1 Keňa Solární energetika

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 1852-2: 2021 Tepelné 

solární systémy a součásti - Průmyslově vyráběné systémy - Část 2: 

Zkušební metody

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 1852-

2: 2021 Thermal solar systems and components — Factory made 

systems — Part 2: Test methods

N20E -

G/TBT/N/KEN/148/Add.1 Keňa Solární energetika

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 1855-1: 2021 Tepelné 

solární systémy a komponenty - Zakázkové systémy - Část 1: Obecné 

požadavky

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 1855-

1:2021 Thermal solar systems and components — Custom built 

systems — Part 1: General requirements

N20E -

G/TBT/N/KEN/149/Add.1 Keňa Solární energetika

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 1855-2: 2021 Tepelné 

solární systémy a komponenty - Zakázkové systémy - Část 2: 

Zkušební metody

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 1855-

2:2021 Thermal solar systems and components — Custom built 

systems — Part 2: Test methods

N20E -

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/170549?FromAllNotifications=True
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G/TBT/N/KEN/150/Add.1 Keňa Solární energetika

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 1855-3: 2021 Tepelné 

solární systémy a komponenty - Zakázkové systémy - Část 3: 

Charakterizace výkonu zásobníků pro solární systémy

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 1855-

3:2021 Thermal solar systems and components — Custom built 

systems — Part 3: Performance characterization of stores for solar 

heating Systems

N20E -

G/TBT/N/KEN/160/Add.1 Keňa Solární energetika

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 1869: 2021 Metodická 

zkouška pro stanovení sluneční odrazivosti blízko okolní teploty 

pomocí přenosného solárního reflektometru

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 1869: 

2021 Method test for determination of solar reflectance near ambient 

temperature using a portable solar reflectometer

N20E -

G/TBT/N/KEN/324/Add.1 Keňa Ethylmethylketon

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 1180: 2012 - 

ethylmethylketon (butanon pro průmyslové použití)

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 

1180:2012 — Ethyl methyl ketone (butanone for industrial use)

C00C -

G/TBT/N/KEN/457/Add.1 Keňa
Mléko a mléčné 

výrobky

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 1552: 2021 - Kodex 

hygienických postupů pro mléko a mléčné výrobky

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 1552: 

2021 – Code of hygienic practice for milk and milk products

C50A -

G/TBT/N/KEN/458/Add.1 Keňa
Mléko a mléčné 

výrobky

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 2191: 2021 - 

Pasterizované kozí mléko - Specifikace

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 2191: 

2021 – Pasteurized goat milk – Specification

C50A -

G/TBT/N/KEN/662/Add.2 Keňa
Krmná směs pro 

prasata

KS EAS 55: 2019 Krmná směs pro prasata - Specifikace

KS EAS 55: 2019 Compounded pig feeds - Specification
C20A, C90A -

G/TBT/N/KEN/663/Add.2 Keňa
Krmná směs pro 

drůbež

KS EAS 90: 2019 Krmná směs pro drůbež - Specifikace

KS EAS 90: 2019 Compounded poultry feeds - Specification
C20A, C90A -
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G/TBT/N/KEN/901/Add.1 Keňa

Papírové a 

lepenkové materiály 

ve styku s 

potravinami

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 2891: 2021 Odolnost proti 

promaštění/Odolnost proti tukům, papír v přímém kontaktu s 

potravinami obsahujícími tuky a oleje - Specifikace

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 

2891:2021 Grease proof /Grease resistance, paper in direct contact 

with food containing grease and oil — Specification

C50A, S10S, 

N10E
-

G/TBT/N/KEN/902/Add.1 Keňa Kraftový papír

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 2892: 2021 - Strojově 

zpracovaný kraftový papír pro balení suchých potravin - Specifikace

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 

2892:2021 — Machine finished Kraft paper for packaging dry foods 

— Specification

C50A, S10S, 

N10E
-

G/TBT/N/KEN/995/Add.1 Keňa Střešní krytina

Oznámení Keni o přijetí keňské normy KS 2909:2021 - Potažené 

ocelové střešní krytiny a doplňky - Specifikace

Notification by Kenya of addoption of the Kenyan standard KS 

2909:2021 - Coated steel roofing and wailing accessories — 

Specification

B10 -

G/TBT/N/MAR/34 Maroko
Papírové a kožené 

výrobky

Oznámení Marockých norem na školní bloky, brašny a tašky

Announcement of Moroccan standards for school blocks, satchels 

and bags 

N10E, X00M 26. 04. 2021

G/TBT/N/TUR/162 Turecko
Ochrana životního 

prostředí

Nařízení připravené na základě směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o harmonizaci právních 

předpisů členských států, kterou se stanoví rámec pro stanovení 

požadavků na ekodesign energeticky významných výrobků.

Regulation prepared based on the Directive 2009/125/EC of the 

European Parliament and of Council of 21 October 2009 on the 

Harmonization of Laws of Member States establishing a framework 

for the setting of ecodesign requirements for energy-related products.                                                                                                                                                                     

B00, S00E 01. 03. 2021
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G/TBT/N/TUR/163 Turecko
Energetické 

štítkování

Nařízení připravené na základě nařízení Evropského parlamentu a 

Rady 2017/1369/EU ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví 

rámec pro označování energetickými štítky v rámci souladu s 

právními předpisy Evropské unie.

Regulation prepared based on the Regulation 2017/1369/EU of the 

European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a 

framework for energy labelling in the framework of alignment with 

the legislation of European Union.

B00, S00E 01. 03. 2021

G/TBT/N/TUR/164 Turecko Nástrojová ocel
Komunikace k TS EN ISO 4957 Norma pro nástrojové oceli

Communique on TS EN ISO 4957 Tool Steels Standard
X50M 26. 04. 2021

G/TBT/N/TUR/165 Turecko
Ekodesign 

chladících zařízení

Návrh komuniké o požadavcích na ekodesign chladicích spotřebičů 

(2019/2019/EU)

Draft Communique on Ecodesign Requirements for Refrigerating 

Appliances (2019/2019/EU)

S50E, S60E, 

N20E
01. 03. 2021

G/TBT/N/BRA/1139 Brazílie Čerpací zařízení

Nařízení, které stanoví kritéria, která by měla být dodržována při 

výrobě a používání hmatatelných objemových opatření zaměřených 

na ověření správného fungování měřidel čerpadel kapalného paliva

Regulation that establishes the criteria that should be observed in the 

manufacture and use of materialized volume measures aimed at 

verifying the correct operation of liquid fuel meter pumps

I00, I10 -

G/TBT/N/BRA/1140 Brazílie Laboratorní sklo

Technický předpis, který stanoví kritéria, která je třeba dodržovat při 

výrobě a používání fyzických objemových měr, 100 ml odměrných 

lahví s broušeným sklem a víkem, stanovených v příloze - 

konsolidované znění.

Approves the Metrological Technical Regulation that establishes the 

criteria to be observed in the manufacture and use of materialized 

volume measures, 100mL graduated cylinders with ground glass and 

lid, set in the Annex- Consolidated. 

I10 -
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G/TBT/N/BRA/1141 Brazílie

Hustoměry, 

teploměry, 

barometry

Metrologický technický předpis, který stanoví minimální podmínky, 

které je třeba dodržovat při konstrukci a používání 

termokompenzovaných hustoměrů pro měření alkoholu, stanovených 

v příloze - Konsolidované znění.

Metrological Technical Regulation that establishes the minimum 

conditions that must be observed in the construction and use of 

thermocompensated alcohol-reading densimeters, set out in the 

Annex - Consolidated.

I10 -

G/TBT/N/BRA/1142 Brazílie Hustoměry

Metrologický technický předpis, který stanoví kritéria, která je třeba 

dodržovat při výrobě a používání skleněných hustoměrů konstantní 

hmotnosti používaných při stanovení měrné hmotnosti ropy, 

kapalných derivátů, směsí ethylalkoholu (ethanolu) s vodou, teploty 

20 °C - Konsolidované.

Metrological Technical Regulation that establishes the criteria to be 

observed in the manufacture and use of glass densimeters, of 

constant mass, used in the determination of the specific mass of 

petroleum, liquid derivates, ethyl alcohol (ethanol) mixtures with 

water, the temperature of 20° - Consolidated. 

I10 -

G/TBT/N/BRA/717/Add.2 Brazílie Teploměry

Konsolidované metrologické technické nařízení pro skleněné 

kapalinové teploměry používané při měření teploty oleje a derivátů

Consolidated Metrological Technical Regulation for glass liquid 

thermometers, used in the measurement of oil and derivatives 

temperatures       

I10 -

G/TBT/N/TUR/166 Turecko
Energetické 

štítkování

Návrh sdělení o energetickém označování chladniček (2019/2016/ 

EU)

Draft Communique on Energy Labelling of Refrigerating Appliances 

(2019/2016/EU)

N20E, S00E 01. 03. 2021

G/TBT/N/TUR/167 Turecko
Energetické 

štítkování

Návrh sdělení o požadavcích na ekodesign chladniček s funkcí 

přímého prodeje

Draft Communique on Ecodesign Requirements for Refrigerating 

Appliances with a Direct Sales Function 

N20E, S00E 01. 03. 2021
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G/TBT/N/TUR/168 Turecko
Energetické 

štítkování

Návrh sdělení o požadavcích na ekodesign pro pohotovostní, vypnutý 

a síťový pohotovostní režim spotřeby elektrické energie elektrických 

a elektronických zařízení pro domácnost a kancelář (1275/2008/ES) 

(SGM: 2021/13)

Draft Communique on Ecodesign Requirements for Standby, Off and 

Networked Standby Mode Electric Power Consumption of Electrical 

and Electronic Household and Offıce Equipment(1275/2008/EC) 

(SGM:2021/13)                       

N20E, S00E 01. 03. 2021

G/TBT/N/TUR/169 Turecko
Energetické 

štítkování

Návrh sdělení o požadavcích na ekodesign pro počítače a počítačové 

servery (617/2013/EU) (SGM: 2021/14)

Draft Communique on Ecodesign Requirements for Computers and 

Computer Servers (617/2013/EU) (SGM:2021/14)

N20E, S00E 01. 03. 2021

G/TBT/N/TUR/170 Turecko
Energetické 

štítkování

Návrh sdělení o energetickém označování chladicích spotřebičů s 

funkcí přímého prodeje (SGM: 2021 /…) (2019/2018/EU)

Draft Communique on Energy Labelling of Refrigerating Appliances 

with a Direct Sales Function (SGM:2021/…) (2019/2018/EU)

N20E, S00E 01. 03. 2021

G/TBT/N/TUR/171 Turecko
Energetické 

štítkování

Návrh sdělení o požadavcích na ekodesign serverů a produktů pro 

ukládání dat online

Draft Communique On Eco-Design Requirements For Servers And 

Online Data Storage Products

N20E, S00E 01. 03. 2021

G/TBT/N/TUR/172 Turecko
Energetické 

štítkování

Návrh sdělení o požadavcích na ekodesign pro elektronické displeje 

(2019/2021/EU) (SGM: 2021/5)

Draft Communique on Ecodesign Equirements for Electronic 

Displays (2019/2021/EU) (SGM:2021/5)

N20E, S00E 01. 03. 2021

G/TBT/N/USA/1702 USA
Elektronické 

komunikace

Nelicencované operace s prázdným prostorem v televizních pásmech

Unlicensed White Space Device Operations in the Television Bands
V00T 29. 03. 2021
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