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Datum 

zveřejnění 
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Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/TUR/197 09. 05. 2022
Různé výrobky a 

služby

Změny zákona č. 7060 o některých předpisech týkajících se 

akreditační agentury Halal.

Amendments to the Law No. 7060 Certain Regulations Regarding 

Halal Accreditation Agency. 

08. 07. 2022

G/TBT/N/USA/1859 09. 05. 2022
Herní zařízení a 

vybavení

Návrh nařízení představenstva rady o doplnění kapitoly 469a. Tato 

kapitola stanoví registraci soukromého testovacího a certifikačního 

zařízení jako registrovaného poskytovatele herních služeb a stanoví 

normu a požadavky na registraci. 

Chapter 469a is proposed to be added to the Board's regulations. 

This chapter provides for the registration of a private testing and 

certification facility as a Registered Gaming Service Provider and 

sets forth the standard and requirements for registration.

16. 05. 2022

G/TBT/N/USA/1860 09. 05. 2022
Motorová vozidla - 

emise

Navrhované pravidlo mění a rozšiřuje pravidla za účelem dalšího 

snížení škodlivého znečištění z lehkých a středně těžkých 

motorových vozidel. 

Proposed rule - Amends and extends rules to further reduce harmful 

pollution from light-and medium-duty motor vehicles. 

31. 05. 2022
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G/TBT/N/BRA/1377 11. 05. 2022 Léčiva

Tento návrh usnesení navrhuje přezkoumání usnesení RDC č. 98 ze 

dne 8. ledna 2016, které obsahuje ustanovení o kritériích a postupech 

pro klasifikaci léčivých přípravků bez předpisu a jejich 

překlasifikování na léčiva na předpis a další opatření.

This draft resolution proposes a review of Resolution – RDC number 

98, 08 January 2016, which contains provisions on the criteria and 

procedures for classifying medicaments as non-prescription 

medicaments and reclassifying them as prescription medicaments 

and other measures.

25. 06. 2022

G/TBT/N/BRA/1378 11. 05. 2022
Dezinfekční 

prostředky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o dezinfekčních prostředcích 

neutralizujících zápach. 

This resolution contains provisions on odour neutralizing sanitizing 

products.

_

G/TBT/N/BRA/1379 11. 05. 2022
Dezinfekční 

prostředky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o dezinfekčních prostředcích na 

bázi bakterií, jako výsledek konsolidace předchozích nařízení.

This resolution contains provisions on bacteria-based sanitizing 

products, a result of the consolidation of previous regulations.

_

G/TBT/N/BRA/1380 11. 05. 2022
Dezinfekční 

prostředky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o dezinfekčních prostředcích, 

jako výsledek konsolidace předchozích nařízení, beze změny 

podstaty. Toto usnesení začleňuje do národního právního řádu 

usnesení GMC MERCOSUR č. 18/2010.

This resolution contains provisions on disinfectant sanitizing 

products, a result of the consolidation of previous regulations, 

without change of merit. This resolution incorporates into the 

national legal system the GMC MERCOSUR Resolution number 

18/2010.

_
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G/TBT/N/BRA/1381 11. 05. 2022 Léčiva

Toto usnesení obsahuje ustanovení o způsobu stanovení výrobní 

ceny (PF) a maximální spotřebitelské ceny (PMC) léčiv k 31. březnu 

2022.

This resolution contains provisions on the way of defining the 

Manufacturer Price (PF) and the Maximum Consumer Price (PMC) 

of medicines on 31 March 2022.

_

G/TBT/N/MEX/510 12. 05. 2022 Měřicí přístroje

Návrh oficiální mexické normy PROY-NOM-005-SE-2020, měřicí 

přístroje - systém pro měření a dávkování benzinu a jiných kapalných 

paliv s maximálním objemovým průtokem 250 l/min - Specifikace, 

zkušební a ověřovací metody (zrušení NOM-005-SCFI-2017). 

PROJECT of Official Mexican Standard PROY-NOM-005-SE-2020, 

Measuring instruments-System for measuring and dispensing 

gasoline and other liquid fuels with a maximum volumetric flow rate 

of 250 L/Min-Specifications, test and verification methods (will 

cancel NOM-005-SCFI-2017).

11. 07. 2022

G/TBT/N/RUS/132 13. 05. 2022
Osobní ochranné 

prostředky

Návrh změny č. 2 k technickému nařízení Celní unie „O bezpečnosti 

osobních ochranných prostředků“ (CU TR 019/2011).

Draft amendment No 2 to the technical regulation of the Customs 

Union «On the Safety of Personal Protective Equipment» (CU TR 

019/2011).

15. 08. 2022

G/TBT/N/MEX/511 13. 05. 2022
Zkapalněný ropný 

plyn

Návrh mexické oficiální normy PROY-NOM-259-SE-2021, systémy 

pro měření a expedici zkapalněného ropného plynu, požadavky a 

specifikace.

PROJECT of the Mexican Official Standard PROY-NOM-259-SE-

2021, Systems for measurement and dispatch of L.P. Gas, 

requirements and specifications.

12. 07. 2022
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