
w 1 Nové notifikace prioritních zemí

Číslo notifikace
Datum 

zveřejnění 
notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace Lhůta pro 
připomínky

G/TBT/N/BRA/1112 04. 01. 2021 OOP v souvislosti 
Covid-19

Toto usnesení stanoví dočasné a mimořádné požadavky na výrobu, 
dovoz a komercializaci osobních ochranných prostředků označených 
za prioritní pro použití ve zdravotnických službách, a to z důvodu 
ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu souvisejícího s 
pandemií SARS-CoV-2.
This resolution establishes temporary and extraordinary 
requirements for the fabrication, importation and commercialization 
of personal protective equipment identified as priority for use at 
health services, due to the Public Health Emergency of International 
Concern related to the SARS-CoV-2 pandemic.

_

G/TBT/N/MEX/484 04. 01. 2021 Nebezpečné látky a 
materiály

Návrh mexické úřední normy PROY-NOM-002-SCT/2020, Seznam 
nebezpečných látek a materiálů 
DRAFT Mexican Official Standard PROY-NOM-002-SCT / 2020, 
List of dangerous substances and materials

05. 03. 2021

G/TBT/N/USA/1683 04. 01. 2021 Nebezpečné 
materiály

Nebezpečné materiály: Redakční opravy a vyjasnění
Hazardous Materials: Editorial Corrections and Clarifications _

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169592?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169638?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169647?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/MEX/486 05. 01. 2021 Elektromotory

Návrh oficiální mexické normy PROY-NOM-014-ENER-2020, 
Energetická účinnost elektromotorů na střídavý proud.
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-014-ENER-
2020, Energy efficiency of electric motors of alternating current.

06. 03. 2021

G/TBT/N/BRA/1113 05. 01. 2021
Výrobky 
kontrolované 
armádou

Vyhláška - C EX č. 1.311  mění ustanovení regulačních norem 
správních postupů týkajících se zahraničního obchodu s výrobky 
kontrolovanými armádou.
Ordinance - C EX No. 1.311 amends provisions of the Regulatory 
Standards of administrative procedures related to foreign trade of 
Products Controlled by the Army.

_

G/TBT/N/BRA/1114 05. 01. 2021
Výrobky 
kontrolované 
armádou

Tato vyhláška schvaluje regulační normy procesu hodnocení výrobků 
kontrolovaných armádou (EB20-N-04.003), 1. vydání, 2020.
The Ordinance approves the Regulatory Standards of The 
Evaluation Processes of Products Controlled by the Army (EB20-N-
04.003), 1st Edition, 2020.

_

G/TBT/N/BRA/1115 05. 01. 2021 Komunikace

Usnesení č. 736/2020 - ANATEL: Schválení destinace a nařízení o 
podmínkách využívání vysokofrekvenčních pásem 1427-1518 MHz 
(pásmo L)
Resolution No. 736/2020 – ANATEL: Approval of the destination 
and the regulation on conditions of use of the 1427-1518 MHz radio 
frequency bands (L Band)

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169663?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169696?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169698?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169731?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/MEX/485 05. 01. 2021 Ponorná motorová 
čerpadla

Tento návrh oficiální mexické normy se vztahuje na nové sady 
ponorných motorových čerpadel typu hlubinných vrtů s radiálním a 
poloaxiálním průtokem, které jsou vyráběny, dováženy nebo uváděny 
na trh ve Spojených státech mexických.
This Draft Official Mexican Standard applies to new sets of deep 
well type submersible motor-pump with radial and semi-axial flow, 
which are manufactured, imported or marketed in the United States 
of Mexico.

06. 03. 2021

G/TBT/N/MEX/487 06. 01. 2021 Chladicí zařízení

Návrh oficiální mexické normy PROY-NOM-022-ENER/SE-2020, 
Požadavky na energetickou účinnost a bezpečnost uživatelů pro 
samostatná komerční chladicí zařízení
Draft Official Mexican Standard PROY-NOM-022-ENER / SE-2020, 
Energy efficiency and user safety requirements for self-contained 
commercial refrigeration appliances. 

07. 03. 2021

G/TBT/N/IND/183 06. 01. 2021 Bezpečnost potravin

Novela nařízení o bezpečnosti a normách pro potraviny (obohacování 
potravin) z roku 2020. 
Draft Food Safety and Standards (Fortification of Foods) 
Amendment Regulations, 2020.

07. 03. 2021

G/TBT/N/USA/1684 07. 01. 2021 Silniční motorová 
vozidla

Díly a příslušenství nezbytné pro bezpečný provoz; Ochranné kryty 
proti nárazu zezadu a ochrana proti nárazům zezadu
Parts and Accessories Necessary for Safe Operation; Rear Impact 
Guards and Rear Impact Protection

01. 03. 2021

G/TBT/N/USA/1685 08. 01. 2021 Azbest

Azbest (Část 1: Chrysotilový azbest); Hodnocení rizik podle zákona 
o kontrole konečných toxických látek (TSCA)
Asbestos (Part 1: Chrysotile Asbestos); Final Toxic Substances 
Control Act (TSCA) Risk Evaluation

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169771?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169770?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169785?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169797?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1686 08. 01. 2021 Označování 
potravin

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv zavádí 1. ledna 2024 jako 
jednotné datum souladu s předpisy o označování potravin
The Food and Drug Administration is establishing 1 January 2024, 
as the uniform compliance date for food labeling regulations 

08. 03. 2021

G/TBT/N/IND/184 08. 01. 2021 Elektrody
Vyhláška z roku 2020 o tavných (trubicových) elektrodách (kontrola 
kvality)
Flux Cored (Tubular) Electrodes (Quality Control) Order, 2020 

09. 03. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169814?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169817?FromAllNotifications=True
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