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připomínky

G/TBT/N/BRA/1176 17. 05. 2021

Tyče a ocelové 

dráty pro vyztužení 

betonu

Vyhláška Inmetro č. 205 schvaluje konsolidaci metrologické 

regulace, která stanoví standardizaci a kritéria pro ověřování 

účinného složení tyčí a ocelových drátů (výztuží) určených pro 

vyztužení betonu.

Inmetro Ordinance No. 205 approves the consolidation of 

metrological regulation that establishes the standardization and 

criteria for the verification of the effective content of products bars 

and wires steel (rebar), intended for reinforced concrete.

_

G/TBT/N/BRA/1175 17. 05. 2021 Opacimetr

Vyhláška Inmetro č. 209 schvaluje konsolidaci metrologického 

technického předpisu, který stanoví minimální podmínky pro 

opacimetry s částečným průtokem. 

Inmetro Ordinance No. 209 approves the consolidation of 

metrological technical regulation that establishes the minimum 

conditions for partial flow opacimeters.

_

G/TBT/N/BRA/1179 17. 05. 2021 Návěsný čep

Vyhláška Inmetro č. 217 schvaluje požadavky na posuzování shody 

pro návěsné čepy - Konsolidované znění

Inmetro Ordinance No. 217 approves the conformity assessment 

requirements for kingpins - Consolidated

_

G/TBT/N/BRA/1177 17. 05. 2021 Cukrovinky

Vyhláška Inmetro č. 210 stanoví jmenovitý obsah žvýkaček, karamel, 

cukrovinek, cukrovinek v tabletách, čokolád, dropsů a pastilek.

Inmetro Ordinance No. 210 establishes the nominal content of 

chewing gum, caramels, confectionery, candy in tablets, chocolate, 

drops and lozenges.

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172273?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172272?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172276?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172274?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1178 17. 05. 2021

Různé výrobky a 

služby - dozor nad 

trhem

Nařízení Inmetro č. 194 schvaluje konsolidované nařízení pro dozoru 

nad trhem, zavádí postupy pro dozor nad trhem a povinnosti pro 

dodavatele výrobků, vklady a služby regulované společností Inmetro.

Inmetro Ordinance No. 194 approves the consolidation of market 

surveillance regulation, establishing procedures for market 

surveillance and obligations for suppliers of products, inputs and 

services regulated by Inmetro.

_

G/TBT/N/BRA/1180 17. 05. 2021
Telekomunikační 

služby

Návrh veřejné konzultace pro regulaci pásma 4 800–4 990 MHz.

Public Consultation proposal for 4.800-4.990 MHz band regulation.
28. 06. 2021

G/TBT/N/BRA/1181 19. 05. 2021 Kovové žebříky

Vyhláška Inmetro č. 219 schvaluje požadavky na technickou regulaci 

kvality a posuzování shody pro domácí kovové žebříky - 

konsolidované znění

Inmetro Ordinance No. 219 approves the technical quality 

regulation and conformity assessment requirements for domestic 

metal ladders - Consolidated

_

G/TBT/N/BRA/1182 19. 05. 2021
Výrobky pro krmení 

domácích zvířat

Oznámené nařízení č. 105 ze dne 4. května 2021 mění technický 

předpis č. 30 ze dne 5. srpna 2009, který upravuje registraci, 

označování a reklamu na výrobky pro krmení domácích zvířat.

The notified Ordinance No. 105, 4 May 2021, amends the Technical 

Regulation No. 30, 5 August 2009 ruling the registration, labelling 

and advertising of products for pet animals feeding.

_

G/TBT/N/BRA/1183 19. 05. 2021
Telekomunikační 

produkty

Aktualizace operačního postupu pro identifikační štítek ANATEL v 

telekomunikačních produktech.

Update of the Operational Procedure for ANATEL Identification 

Label in Telecommunications Products.

25. 06. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172275?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172278?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172361?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172362?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172363?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/KAZ/28 20. 05. 2021 Krmiva

Návrh technického předpisu Republiky Kazachstán „O bezpečnosti 

krmiv a doplňkových látek“

Draft Technical Regulation of the Republic of Kazakhstan "On the 

Safety of Feed and Feed Additives" 

19. 07. 2021

G/TBT/N/KAZ/27 20. 05. 2021 Pesticidy

Návrh technického předpisu „O bezpečnosti přípravků na ochranu 

rostlin (pesticidy)“

Draft Technical Regulation "On the safety of plants protection 

agents (pesticides)" 

19. 07. 2021

G/TBT/N/UKR/192 20. 05. 2021
Pesticidy a 

agrochemikálie

Návrh zákona „O změně některých zákonů Ukrajiny o zlepšení státní 

regulace v oblasti pesticidů a agrochemikálií“ 

The draft Law "On Amendments to Certain Laws of Ukraine on 

Improving State Regulation in the Sphere of Pesticides and 

Agrochemicals" 

19. 07. 2021

G/TBT/N/USA/1731 21. 05. 2021
Pohyblivé pracovní 

plochy

OSHA navrhuje změny norem pro pochozí pracovní povrchy, aby 

vyjasnila, jaké požadavky na zábradlí a schodišťové zábradlí se 

vztahují na nové systémy schodišťových zábradlí.

OSHA is proposing changes to the Walking-Working Surfaces 

standards to clarify which handrail and stair rail system 

requirements apply to new stair rail systems.

19. 07. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172373?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172372?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172412?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172422?FromAllNotifications=True

