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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

 G/TBT/N/BRA/1462 04. 01. 2023 Pryž a výrobky z ní

Vyhláška Inmetro č. 115/2022 konsoliduje požadavky na posuzování 

shody pro požární hadice.

Inmetro Ordinance No. 115/2022 consolidates conformity 

assessment requirements for fire hoses.

_

 G/TBT/N/BRA/1463 04. 01. 2023

Elektrické stroje a 

zařízení a jejich 

součásti, 

telekomunikace, 

audio a video 

technika

Návrh veřejné konzultace ke stanovení zákona, kterým se schvalují 

zkušební postupy pro posuzování hustoty výkonu přenosných 

telekomunikačních výrobků.

Public Consultation proposal to establish Act approving test 

procedures for assessing power density in portable 

telecommunications products.

17. 02. 2023

 G/TBT/N/BRA/1464 05. 01. 2023
Potravinářská 

technologie

Tento návrh usnesení navrhuje změnu stávajícího regulačního rámce 

týkajícího se technických nařízení pro ustanovení pro obaly, nátěry, 

nádobí, víčka a kovová zařízení přicházející do styku s potravinami.

This Draft Resolution proposes the modification of the current 

regulatory framework regarding the technical regulation on 

provisions for packaging, coatings, utensils, lids and metallic 

equipment in contact with food.

06. 03. 2023

 G/TBT/N/BRA/1465 05. 01. 2023
Semena, plody a 

výtrusy k výsevu

Nařízení MAPA č. 538 ze dne 20. prosince 2022 stanoví normy pro 

produkci, certifikaci, technickou odpovědnost, zpracování, 

přebalování, skladování, odběr vzorků, analýzu, uvádění na trh a 

používání osiva.

MAPA Ordinance No. 538, 20 December 2022, establishes the 

standards for the production, certification, technical responsibility, 

processing, repackaging, storage, sampling, analysis, marketing and 

use of seeds.

_

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1462
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1463
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1464
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1465


 G/TBT/N/BRA/1466 05. 01. 2023 Léky

Tento návrh usnesení obsahuje ustanovení o pravidlech pro přípravu, 

harmonizaci, aktualizaci, zveřejňování a zpřístupňování příbalových 

informací pro pacienty a zdravotnické pracovníky.

This Draft Resolution contains provisions on rules for preparing, 

harmonizing, updating, publishing and making available drug 

inserts for patients and health professionals.

06. 03. 2023

 G/TBT/N/BRA/1467 05. 01. 2023 Léky

Tento návrh usnesení je považován za návrh na stanovení obecných 

pokynů pro pilotní zavedení optimalizovaného postupu analýzy na 

základě kritérií rizik pro potvrzení vhodnosti dokumentace 

předkládané Anvise pro registraci a změny registrace léčivých 

přípravků po jejich uvedení na trh.

This Draft Resolution is regarded to a proposal to define the general 

guidelines for the pilot implementation of the optimized analysis 

procedure, based on risk criteria, to confirm the suitability of the 

documentation submitted to Anvisa for marketing authorization and 

post-marketing authorization changes to medicines.

06. 03. 2023

 G/TBT/N/BRA/1468 05. 01. 2023 Farmaceutika

Tento návrh usnesení je považován za regulační návrh na stanovení 

specifických kritérií a postupů pro vymezení rovnocenných 

zahraničních regulačních orgánů procesu hygienické kontroly 

výrobců účinných farmaceutických látek, konopných produktů pro 

léčebné účely, léčiv a biologických produktů.

This Draft Resolution is regarded to a regulatory proposal for the 

establishment of specific criteria and procedures for defining the 

Equivalent Foreign Regulatory Authorities of the sanitary inspection 

process of manufacturers of active pharmaceutical ingredients, 

Cannabis products for medicinal purposes, medicines and biological 

products.

06. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1466
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1467
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1468


 G/TBT/N/IND/238 05. 01. 2023
Potravinářské 

produkty

Návrh novely nařízení o bezpečnosti potravin a normách (označování 

a vystavování) z roku 2022 se týká požadavků na označování 

nemaloobchodních obalů, čitelného / slyšitelného varování týkajícího 

se pánve masaly, limitu tolerance atd.

The Draft Food Safety and Standards (Labelling & Display) 

Amendment Regulations, 2022 is related to labelling requirements of 

Non-retail container, legible / audible warning statement related to 

pan masala, tolerance limit etc. 

06. 03. 2023

 G/TBT/N/IND/239 05. 01. 2023
Potravinářské 

produkty

Návrh oznámení o změnách nařízení o bezpečnosti potravin a 

normách (normy pro potravinářské produkty a potravinářské přídatné 

látky) z roku 2022 se týká norem pro rozsah indexu lomu pro palmy, 

superolin, masové klobásy, sušený estragon, balenou pitnou vodu 

(jinou než minerální vodu), patentované potraviny, indické mithais, 

indické namkeens, potravinářská barviva, dodatek A a dodatek C.

The Draft Notification of Food Safety and Standards (Food Products 

Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2022 is 

related to standards for refractive index range for Palm, Superolin, 

Meat sausage, Dehydrated tarragon, Packaged drinking water 

(other than mineral water), Proprietary food, Indian mithais, Indian 

namkeens, Food colors, Appendix A and Appendix C.

06. 03. 2023

 G/TBT/N/IND/240 05. 01. 2023
Potravinářské 

produkty

Návrh oznámení nařízení o bezpečnosti potravin a normách 

(geneticky modifikované potraviny) z roku 2022 se týká norem pro 

geneticky modifikované potraviny.

The Draft Notification of Food Safety and Standards (Genetically 

Modified Foods) Regulations, 2022 is related to standards for 

Genetically Modified Foods.

06. 03. 2023

 G/TBT/N/IND/241 05. 01. 2023
Potravinářské 

produkty

Specifikace loga pro veganské potraviny

Specification of logo for vegan foods
06. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/IND/238
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/IND/239
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/IND/240
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/IND/241


 G/TBT/N/USA/1956 05. 01. 2023
Normy pro 

obnovitelná paliva

Podle zákona o čistotě ovzduší je EPA povinna stanovit aplikovatelné 

objemové požadavky pro normu pro obnovitelná paliva pro roky 

následující po letech uvedených v zákoně.

Under the Clean Air Act, EPA is required to determine the 

applicable volume requirements for the Renewable Fuel Standard 

for years after those specified in the statute.

10. 02. 2023

 G/TBT/N/USA/1957 05. 01. 2023
Označování 

potravin

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA nebo my) stanovuje 1. leden 

2026 jako jednotné datum pro dodržování nařízení o označování 

potravin, která budou zveřejněna 1. ledna 2023 nebo později a 31. 

prosince 2024 nebo dříve.

The Food and Drug Administration (FDA or we) is establishing 1 

January 2026, as the uniform compliance date for food labeling 

regulations that are published on or after 1 January 2023, and on or 

before 31 December 2024.

06. 03. 2023

 G/TBT/N/USA/1958 06. 01. 2023

Toxické chemikálie 

ve spotřebních 

výrobcích

Washingtonské ministerstvo ekologie navrhuje nové pravidlo, 

kapitolu 173-337 WAC - Omezení a hlášení bezpečnějších výrobků; 

Washingtonský správní řád (WAC). Cílem této nové kapitoly je snížit 

obsah toxických chemikálií ve spotřebních výrobcích a zavést 

kapitolu 70A.350 RCW; Revidovaného zákoníku státu Washington 

(RCW).

The Washington Department of Ecology proposes a new rule, 

Chapter 173-337 WAC – Safer Products Restrictions and Reporting; 

Washington Administrative Code (WAC). This new chapter aims to 

reduce toxic chemicals in consumer products and implements 

Chapter 70A.350 RCW; Revised Code of Washington (RCW).

05. 02. 2023
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