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Číslo notifikace
Datum 

zveřejnění 
notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace Lhůta pro 
připomínky

G/TBT/N/BRA/1184 26. 05. 2021 Radiokomunikační 
zařízení

Návrh veřejné konzultace týkající se zahrnutí technických požadavků 
na posuzování shody radiokomunikačních zařízení.
Public Consultation proposal for including technical requirements 
for conformity assessment of Restricted Radiation 
Radiocommunication Equipment.

20. 07. 2021

G/TBT/N/USA/1732 26. 05. 2021 Nehody 
bezpilotních letadel

NTSB navrhuje změnit definici pro „nehodu bezpilotního letadla“ 
NTSB proposes amending the definition of "Unmanned aircraft 
accident"

20. 07. 2021

G/TBT/N/USA/1733 26. 05. 2021 Střelné zbraně Definice „rámu nebo přijímače“ a identifikace střelných zbraní
Definition of "Frame or Receiver" and Identification of Firearms 19. 08. 2021

G/TBT/N/USA/1734 27. 05. 2021 Žárovky

Program úspory energie: Požadavek pojistky pro všeobecné servisní 
žárovky
Energy Conservation Program: Backstop Requirement for General 
Service Lamps

24. 06. 2021

G/TBT/N/USA/1735 27. 05. 2021 Hydrofluorované 
uhlovodíky

Postupné snižování obsahu hydrofluorovaných uhlovodíků: Zavedení 
programu přidělování a obchodování s povolenkami podle 
amerického zákona o inovacích a výrobě
Phasedown of Hydrofluorocarbons: Establishing the Allowance 
Allocation and Trading Program Under the American Innovation 
and Manufacturing Act

06. 07. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172473?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172476?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172477?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172492?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172493?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1185 28. 05. 2021
Karosérie pro 
přepravu pevných 
nákladů

Vyhláška Inmetro č. 235 schvaluje konsolidovaný metrologický 
technický předpis pro karoserie s plným zatížením, který stanoví 
minimální podmínky pro karoserie s plným zatížením určené k 
montáži na motorové vozidlo, návěs a přívěs.
Inmetro Ordinance No. 235 approves the consolidated Metrological 
Technical Regulation for solid load bodywork, which establishes the 
minimum conditions of bodywork for solid load intended for 
assembly on motor vehicle, semi-trailer and trailer.

_

G/TBT/N/BRA/1186 28. 05. 2021

Čipové karty, čtečky 
čipových karet a 
kryptografické 
tokeny

Revidovaná a konsolidovaná verze dokumentu norem a technické 
postupy pro procesy homologace čipových karet, čtečky čipových 
karet a kryptografické tokeny na ICP-Brazílie - DOC-ICP-10.03.
Revised and consolidated version of the document Standards and 
Technical Procedures for Smart Cards Homologation Processes, 
Smart Card Readers and Cryptographic Tokens at ICP-Brazil - 
DOC-ICP-10.03.

_

G/TBT/N/BRA/1187 28. 05. 2021

Homologace 
softwaru pro 
digitální podpis, 
utajení a ověřování 

Revidovaná a konsolidovaná verze dokumentu norem a technické 
postupy pro procesy homologace softwaru pro digitální podpis, 
utajení a ověřování na ICP-Brazílie - DOC-ICP-10.04.
 Revidovaná a konsolidovaná verze dokumentu Standards and 
Technical Procedures for Processes of Homologation of Digital 
Signature Software, Secrecy and Authentication at ICP-Brazil - 
DOC-ICP-10.04.

_

G/TBT/N/BRA/1188 28. 05. 2021
Kryptografické 
bezpečnostní 
moduly (MSC)

Revidovaná a konsolidovaná verze dokumentu norem a technické 
postupy pro procesy homologace kryptografických bezpečnostních 
modulů (MSC) na ICP-Brazílie - DOC-ICP-10.05. 
Revised and consolidated version of the document Standards and 
Technical Procedures for Cryptographic Security Module 
Homologation Processes (MSC) at ICP-Brazil - DOC-ICP-10.05.

_
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