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Lhůta pro 
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G/TBT/N/USA/1817 05. 01. 2022 Myčky nádobí
Program úspory energie: Testovací postup pro myčky nádobí

Energy Conservation Program: Test Procedure for Dishwashers 
22. 02. 2022

G/TBT/N/BRA/1289 05. 01. 2022

Zádržné systémy v 

motorových 

vozidlech

Usnesení CONTRAN č. 885 ze dne 13. prosince 2021 stanoví 

technické bezpečnostní požadavky a kritéria pro zkoušení zádržných 

systémů dveří, zámků, pantů a jejich součástí v motorových 

vozidlech.

CONTRAN Resolution No. 885 of 13 December 2021 establishes the 

technical safety requirements and criteria for testing the restraint 

systems of doors, locks, hinges and their components in motor 

vehicles.

_

G/TBT/N/BRA/1290 05. 01. 2022 Ochranné přilby

Vyhláška společnosti Inmetro č. 502 konsoliduje požadavky na 

posuzování shody pro ochranné přilby jako osobní ochranné 

prostředky (OOP) pro použití v průmyslu

Inmetro Ordinance No. 502 consolidates conformity assessment 

requirements for personal protective equipment (PPE) safety helmet 

for use in industry

_

G/TBT/N/BRA/1291 05. 01. 2022 Šunka

Nařízení MAPA/SDA č. 495 otevírá 60denní lhůtu pro veřejnou 

konzultaci k návrhu technického nařízení o původu a kvalitě šunky. 

MAPA/SDA Ordinance No. 495 opens a 60-day period for public 

consultation on proposal of technical regulation of identity and 

quality of ham.

28. 02. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/176119?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/176127?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/176147?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/176153?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1292 05. 01. 2022 Šunka

Nařízení MAPA/SDA č. 494 otevírá 60denní lhůtu pro veřejnou 

konzultaci k návrhu technického nařízení o původu a kvalitě šunky.

MAPA/SDA Ordinance No. 494 opens a 60-day period for public 

consultation on proposal of technical regulation of identity and 

quality of ham.

28. 02. 2022

G/TBT/N/USA/1818 06. 01. 2022 Plavidla
Požární bezpečnost malých osobních lodí

Fire Safety of Small Passenger Vessels 
27. 06. 2022

G/TBT/N/USA/1819 06. 01. 2022

Emise 

perchloretylenu do 

ovzduší

EPA navrhuje změny národních emisních norem pro nebezpečné 

látky znečišťující ovzduší (NESHAP) pro zařízení pro chemické 

čištění používající perchloretylen (PCE) jako čisticí rozpouštědlo 

(PCE suché čištění NESHAP). 

EPA is proposing amendments to the National Emission Standards 

for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) for dry cleaning facilities 

using perchloroethylene (PCE) as the cleaning solvent (PCE Dry 

Cleaning NESHAP).

10. 02. 2022

G/TBT/N/BRA/1293 07. 01. 2022 Elektroměry

Vyhláška Inmetro č. 493/2021 sjednocuje metrologický technický 

předpis pro indukční činné elektroměry jednofázové a vícefázové 

třídy 1 a 2.

Inmetro Ordinance No. 493/2021 consolidates the metrological 

technical regulation for induction active electric power meters, 

single-phase and polyphasic, classes 1 and 2. 

_

G/TBT/N/BRA/1294 07. 01. 2022
Regulační agenda 

metrologie

Vyhláška Inmetro č. 525/2021 stanoví regulační agendu Ředitelství 

legální metrologie společnosti Inmetro na dvouleté období 2021/2023 

s cílem uvést regulační problémy, které je třeba v daném období 

prostudovat.

 Inmetro Ordinance No. 525/2021 establishes the Regulatory 

Agenda of Inmetro´s Legal Metrology Directorate for the biennium 

2021/2023, in order to indicate regulatory issues to be studied in the 

period.

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/176154?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/176221?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/176223?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/176263?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/176264?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1295 07. 01. 2022 Různá zařízení

Tato normativní instrukce schvaluje seznam technických norem pro 

certifikaci shody zařízení v režimu sanitárního dozoru.

This Normative Instruction approves the list of Technical Standards 

for the certification of conformity of devices under the Sanitary 

Surveillance regime.

_

G/TBT/N/BRA/1296 07. 01. 2022
Ortopedické 

materiály

Toto usnesení stanoví požadavky na seskupování implantabilních 

materiálů v ortopedii pro účely registrace a další ustanovení.

This resolution establishes requirements for grouping implantable 

materials in orthopedics for market authorization purposes and 

other provisions.

_

G/TBT/N/BRA/1297 07. 01. 2022
Zdravotnické 

prostředky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o identifikaci legalizovaných 

zdravotnických prostředků ve společnosti Anvisa prostřednictvím 

systému jedinečné identifikace zařízení (UDI).

This resolution contains provisions on the identification of 

regularized medical devices at Anvisa, through the Unique Device 

Identification (UDI) system.

_

G/TBT/N/BRA/1298 07. 01. 2022

Materiály, obaly a 

zařízení ve styku s 

potravinami

Tento návrh usnesení obsahuje ustanovení o technickém předpisu o 

celulózových materiálech, obalech a zařízeních určených pro styk s 

potravinami. 

This draft resolution contains provisions on a technical regulation 

on cellulosic materials, packaging and equipment intended to come 

into contact with food.

07. 03. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/176265?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/176266?FromAllNotifications=True
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