
Níže naleznete informace o notifikacích technických předpisů, které byly zveřejněny na 
webových stránkách WTO ve 4. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit 
případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. Notifikace technických 
předpisů byly vytipovány v návaznosti na nový koncept prioritních zemí vypracovaný MPO 
pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou – 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-
export/1000485/53713/. 
 
Jedná se konkrétně o tyto případy: 
G/TBT/N/USA/1565 
20. 1.   
Elektronické rozbušky  
 
Správa bezpečnosti a zdraví dolů (MSHA) navrhuje revizi určitých bezpečnostních norem 
pro výbušniny v kovových a nekovových (MNM) dolech. 
The Mine Safety and Health Administration (MSHA) is proposing to revise certain safety 
standards for explosives at metal and nonmetal (MNM) mines.  
 
Lhůta pro připomínky: 16. 3. 2020 
G/TBT/N/USA/1566 
22. 1.   
Chemické látky  
 
EPA navrhuje významná nová pravidla použití (SNURs) podle Zákona o kontrole 
toxických látek (TSCA) pro chemické látky, které jsou předmětem předběžného výrobního 
oznámení (PMNs). 
EPA is proposing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances Control 
Act (TSCA) for chemical substances that are the subject of premanufacture notices (PMNs) 
 
Lhůta pro připomínky: 18. 2. 2020 
G/TBT/N/USA/1567 
22. 1.   
Vysokovýkonné silniční motory  
 
Toto předběžné oznámení popisuje plány EPA na novou regulaci, která by stanovila nové 
emisní normy pro oxidy dusíku (NOX) a další znečišťující látky pro silniční 
vysokovýkonné motory. 
This advance notice describes EPA's plans for a new rulemaking that would establish new 
emission standards for oxides of nitrogen (NOX) and other pollutants for highway heavy-
duty engines.  
 
Lhůta pro připomínky: 20. 2. 2020  
G/TBT/N/USA/1568 
22. 1.   
Brzdové systémy na železnici  
 
Oznámení o navrhovaných pravidlech - FRA navrhuje revidovat své předpisy upravující 
kontroly, zkoušky a vybavení brzd. 
Notice of proposed rulemaking - FRA is proposing to revise its regulations governing brake 
inspections, tests, and equipment.   
 
Lhůta pro připomínky: 16. 3. 2020 
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G/TBT/N/BRA/960 
24. 1.   
Kosmetika a hygiena  
 
Tento návrh usnesení stanoví aktualizaci seznamu látek pro konzervační účely povolených 
pro výrobky osobní hygieny, kosmetiku a parfémy. 
This draft resolution establishes the updating of list of substances for preservative use 
permitted for personal hygiene products, cosmetics, and perfumes. 
 
Lhůta pro připomínky: 12. 2. 2020 

 
 
Notifikační formuláře i navrhované texty, lze nalézt na adrese: 
http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=Search.viewBasic&dspLang=en 
 
V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na 
wto.tbt@unmz.cz, je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na 
příslušný Enquiry point dané země. 
Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit 
nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím 
Informačního střediska WTO/TBT, wto.tbt@unmz.cz. 
 
ÚNMZ 
Informační středisko WTO/TBT  
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