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G/TBT/N/USA/1861 16. 05. 2022
Přijímače - mobilní 

služby, audio, video

Podpora efektivního využití spektra prostřednictvím přijímače s lepší 

odolností vůči rušení.

Promoting Efficient Use of Spectrum Through Improved Receiver 

Interference Immunity Performance.

27. 06. 2022

G/TBT/N/USA/1863 18. 05. 2022
Elektrické 

obloukové pece

EPA navrhuje nové a revidované normy výkonu pro elektrické 

obloukové pece (EAF) a nádoby pro argon-kyslíkovou dekarbonizaci 

(AOD) v ocelářském průmyslu.

EPA is proposing new and revised standards of performance for 

electric arc furnaces (EAF) and argon-oxygen decarburization 

(AOD) vessels in the steel industry. 

15. 07. 2022

G/TBT/N/USA/1862 18. 05. 2022

Zařízení používaná 

v prostředí s 

vysokým tlakem a 

vysokou teplotou 

(HPHT)

BSEE navrhuje přidat požadavky na novou nebo neobvyklou 

technologii, včetně zařízení používaného v prostředí s vysokým 

tlakem a vysokou teplotou (HPHT).

BSEE is proposing to add requirements for new or unusual 

technology, including equipment used in high pressure high 

temperature (HPHT) environments.

15. 07. 2022

G/TBT/N/CHN/1679 18. 05. 2022
Kabely používané v 

uhelných dolech

Tento dokument stanoví bezpečnostní termíny, definice, technické 

požadavky a zkušební metody kabelů používaných v uhelných 

dolech.

This document stipulates the safety terms, definitions, technical 

requirements and test methods of cables used in coal mines.

17. 07. 2022
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G/TBT/N/CHN/1677 18. 05. 2022
Lékařská elektrická 

zařízení

Tento dokument se vztahuje na základní bezpečnost a základní 

výkon funkčních zařízení NIRS určených k použití samostatně nebo 

jako součást ME systému pro doplňkové diagnostické účely.

This document applies to the basic safety and essential performance 

of functional NIRS equipment intended to be used by themselves, or 

as a part of an ME system, for adjunctive diagnostic purposes.

17. 07. 2022

G/TBT/N/CHN/1680 18. 05. 2022

Sebezáchranné 

zařízení se 

stlačeným 

vzduchem

Tento dokument se vztahuje na instalaci a údržbu sebezáchranného 

systému se stlačeným vzduchu v uhelném dole. 

This document applies to the installation and maintenance of coal 

mine compressed air self-rescue system.

17. 07. 2022

G/TBT/N/CHN/1678 18. 05. 2022
Sebezáchranné 

kyslíkové přístroje

Tento dokument stanoví kategorii, technické požadavky, zkušební 

metody, kontrolní pravidla, značení, balení, přepravu a skladování 

sebezáchranného zařízení v uhelném dole.

This document stipulates the category, technical requirements, 

testing methods, inspection rules, marking, packing, transportation 

and storage of coal mine self-rescuer.

17. 07. 2022

G/TBT/N/USA/1864 19. 05. 2022 Povrchové lakování 

Revize norem o provedení pro automobily a lehké užitkové vozy, 

povrchové lakování.

Review of Standards of Performance for Automobile and Light Duty 

Truck, Surface Coating Operations.

18. 07. 2022

G/TBT/N/USA/1865 20. 05. 2022 Komunikační služby
Interoperabilní videokonferenční služba. 

Interoperable Video Conferencing Service.
21. 06. 2022
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G/TBT/N/USA/1866 20. 05. 2022
Dětská hřiště a 

matrace

Oznámení o peticích pro tvorbu pravidel. Tyto petice usilují o 

vytvoření pravidel, která by pozměnila nařízení komise, bezepčnostní 

norma pro hřiště 16 CFR part 1221. 

Notice of petitions for rulemaking. These petitions seek a rulemaking 

to amend the Commission's regulation, Safety Standard for Play 

Yards, 16 CFR part 1221.

18. 07. 2022
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