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G/TBT/N/RUS/131 04. 05. 2022 Léčivé přípravky

Návrh rozhodnutí Rady Euroasijské hospodářské komise "O 

dočasných opatřeních ke stanovení specifik oběhu humánních 

léčivých přípravků".

Draft Decision of the Council of the Eurasian Economic 

Commission "On temporary measures to establish the specifics of 

the circulation of medicines for human use".

21. 05. 2022

G/TBT/N/BRA/1375 04. 05. 2022 Rostlinné oleje

Nařízení MAPA č. 418 mění přílohy I, I* a III Normativního pokynu 

č. 49 ze dne 22. prosince 2006, kterým se schvaluje technické 

nařízení o původu a jakosti rafinovaných rostlinných olejů; 

vzorkování; doplňkové postupy; a způsob klasifikace pro rafinované 

rostlinné oleje.

MAPA Ordinance No. 418 Amends Annexes I, I* and III of 

Normative Instruction No. 49 of 22 December 2006, which approves 

the technical regulation on identity and quality of refined vegetable 

oils; sampling; complementary procedures; and the classification 

route for refined vegetable oils.

_

G/TBT/N/USA/1857 05. 05. 2022 Tabákové výrobky
Norma tabákových výrobků pro mentol v cigaretách. 

Tobacco Product Standard for Menthol in Cigarettes.
05. 07. 2022

G/TBT/N/VNM/220 05. 05. 2022 Rádiová zařízení

Návrh národního technického nařízení o elektromagnetické 

kompatibilitě pro rádiová zařízení.

Draft national technical regulation on Electromagnetic 

Compatibility for Radio Equipment.

04. 07. 2022
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G/TBT/N/VNM/221 05. 05. 2022
Uživatelské zařízení 

NB IoT

Návrh národního technického nařízení o uživatelském zařízení NB 

IoT. 

Draft national technical regulation on NB IoT User Equipment.

04. 07. 2022

G/TBT/N/BRA/1376 05. 05. 2022 Léčiva

Toto usnesení obsahuje ustanovení o peticích pro žádosti o licence, 

jejich prodloužení, úpravy po kvalifikaci, vedlejší testování, 

pozastavení a zrušení farmaceutických ekvivalentních center.

This resolution contains provisions on petitions for license requests, 

license renewals, post-qualification modifications, testing 

outsourcing, suspensions and cancellations of Pharmaceutical 

Equivalence Centers.

_

G/TBT/N/USA/1858 05. 05. 2022 Doutníky 
Norma tabákových výrobků pro charakterizaci chutí doutníků.

Tobacco Product Standard for Characterizing Flavors in Cigars.
05. 07. 2022

G/TBT/N/VNM/222 05. 05. 2022
Telekomunikační a 

informační zařízení

Návrh Národního technického nařízení o požadavcích na elektrickou 

bezpečnost pro telekomunikační a informační koncová zařízení.

Draft National technical regulation on electrical safety requirements 

for telecommunication and information terminal equipment.

04. 07. 2022
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