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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/USA/1868 23. 05. 2022 Hnojiva

Požadavky na označování hnojiv a úpravy půdy specifikované v 

oddílu 4-13-110. 

Labeling requirements for fertilizer and soil amendments specified 

to Section 4-13-110.

14. 06. 2022

G/TBT/N/USA/1869 23. 05. 2022
Vejce a produkty z 

vajec

Stanovení pravidel týkajících se regulace výroby a prodeje vajec ve 

skořápce a vaječných výrobků, inspekce farem, vajec ve skořápce a 

vaječných výrobků. 

Establishing rules concerning the regulation of the production and 

sale of shell eggs and egg products, the inspection of farms, shell 

eggs, and egg products.

31. 05. 2022

G/TBT/N/USA/1867 23. 05. 2022
Elektrické ohřívače 

vody 

Navrhované změny pravidel by oddálily datum účinnosti normy, 

které ministerstvo přijalo ve správních pravidlech k implementaci 

zákona Oregon House Bill 2062 (2021).

The proposed rule changes would delay an effective date for a 

standard that was adopted by the department in administrative rules 

to implement Oregon House Bill 2062 (2021). 

08. 06. 2022

G/TBT/N/USA/1870 24. 05. 2022 Lékařské plyny

Stávající správná výrobní praxe, certifikace, postmarketingové 

bezpečnostní zprávy a požadavky na označování určitých lékařských 

plynů.

Current Good Manufacturing Practice, Certification, Postmarketing 

Safety Reporting, and Labeling Requirements for Certain Medical 

Gases.

22. 08. 2022
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G/TBT/N/RUS/133 24. 05. 2022 Léčivé přípravky

Návrh změny pokynů k neklinickým bezpečnostním studiím pro 

provádění klinických zkoušek a obchodní registrace léčivých 

přípravků.

Draft amendment to the Guideline on Non-clinical Safety Studies for 

the Conduct of Clinical Trials and Marketing Authorization of 

Medicinal Products.

17. 06. 2022

G/TBT/N/BRA/1383 25. 05. 2022

Detergenty pro 

čištění 

zdravotnických 

prostředků

Toto usnesení obsahuje ustanovení o enzymatických detergentech 

pro omezené použití ve zdravotnických zařízeních s indikací pro 

čištění zdravotnických prostředků. 

This Resolution contains provisions on enzymatic detergents for 

restricted use in health care establishments with indication for 

cleaning medical devices.

_

G/TBT/N/BRA/1382 25. 05. 2022
Dezinfekční 

prostředky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o osvědčení o volném prodeji 

dezinfekčních prostředků. 

This Resolution contains provisions on the the Certificate of Free 

Sale of Sanitizing Products.

_

G/TBT/N/BRA/1384 25. 05. 2022
Zdravotnické 

prostředky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o kritériích pro udělování nebo 

obnovování certifikace správné výrobní praxe pro zdravotnické 

prostředky. 

This Resolution contains provisions on the criteria for granting or 

renewing the Certification of Good Manufacturing Practices for 

Medical Devices.

_

G/TBT/N/BRA/1385 25. 05. 2022 Léčiva

Toto usnesení zavádí zkušební projekt pro implementaci protokolu 

pro řízení změn po uvedení na trh pro léčiva se syntetickými a 

polosyntetickými účinnými látkami. 

This Resolution stablishes the Pilot for the Implementation of the 

Post-market authorization Change Management Protocol for drugs 

with synthetic and semi-synthetic active principles.

_
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G/TBT/N/BRA/1386 25. 05. 2022
Léky a vakcíny proti 

Covid 19

Toto usnesení obsahuje ustanovení o postupech a požadavcích na 

zachování již udělených povolení a na nové žádosti o dočasné 

povolení pro nouzové použití (AUE) na experimentálním základě 

léků a vakcín proti Covid-19, aby bylo možné čelit SARS-CoV-2 

pandemii.

This Resolution contains provisions on  the procedures and 

requirements for the maintenance of authorizations already granted 

and for new requests for temporary authorization for emergency use 

(AUE), on an experimental basis, of medicines and vaccines against 

Covid-19 to face the SARS-CoV-2 pandemic.

_

G/TBT/N/BRA/1388 25. 05. 2022 Sanitační výrobky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o plně elektronickém postupu pro 

oznamování sanitačních výrobků s rizikem I Brazilské zdravotnické 

regulační agentuře (ANVISA) a o platnosti záznamů sanitačních 

výrobků s rizikem 2. 

This Resolution contains provisions on the procedure, fully 

electronic, for the notification to the The Brazilian Health 

Regulatory Agency (ANVISA), of Sanitation Products of Risk I, and 

on the validity of the records of Sanitation Products of Risk 2.

_

G/TBT/N/BRA/1389 25. 05. 2022
Dezinfekční 

přípravky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o podmínkách pro obchodní 

povolení pro dezinfekční přípravky s antimikrobiálním účinkem. 

This Resolution contains provisions on conditions for market 

authorization of sanitizing products with antimicrobial action.

_

G/TBT/N/BRA/1387 25. 05. 2022 Ethanol

Hydratovaný ethylalkohol ve všech stupních a bezvodý ethylalkohol 

jako výrobek určený k čištění povrchů, dezinfekci a antisepsi kůže 

nebo látky.  

Hydrated ethyl alcohol in all grades and of anhydrous ethyl alcohol, 

as a product intended for surface cleaning, disinfection and 

antisepsis of the skin or substance.

_
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G/TBT/N/BRA/1390 25. 05. 2022 Čisticí prostředky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o kritériích pro regularizaci 

čisticích prostředků apod. a dále o biologické rozložitelnosti 

aniontových povrchově aktivních látek.

This Resolution contains provisions on criteria for the 

regularization of cleaning products and the like and on the 

biodegradability of anionic surfactants.

_

G/TBT/N/BRA/1396 25. 05. 2022

Lékařské 

dezinfekční 

přípravky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o indikaci použití dezinfekčních 

přípravků v kategorii „Sterilizační“ pro aplikaci ve formě ponoření.

This Resolution contains provisions on the indication for the use of 

sanitizing products in the "Sterilizing" category, for application in 

the form of immersion.

_

G/TBT/N/BRA/1395 25. 05. 2022
Farmaceutické 

výrobky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o produktech s antimikrobiálním 

účinkem používaných v kritických a semikritických předmětech a 

jejich povolení k uvedení na trh. 

This Resolution contains provisions on products with antimicrobial 

action used in critical and semi-critical articles, and their market 

authorization.

_

G/TBT/N/BRA/1394 25. 05. 2022
Dezinfekční 

přípravek (bělidlo)

Toto usnesení obsahuje ustanovení o technickém předpisu pro 

dezinfekční přípravek kategorizovaný jako bělidlo na bázi chlornanu 

sodného nebo chlornanu vápenatého.

This Resolution contains provisions on the technical regulation for a 

sanitizing product categorized as bleach based on sodium 

hypochlorite or calcium hypochlorite.

_

G/TBT/N/BRA/1393 25. 05. 2022
Dezinfekční 

přípravek (bělidlo)

Toto usnesení obsahuje ustanovení o dezinfekčních přípravcích 

kategorizovaných jako bělidla a jejich povolení k uvedení na trh. 

This Resolution contains provisions on the sanitizing products 

categorized as bleach and their market authorization.

_
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G/TBT/N/BRA/1391 25. 05. 2022
Dezinfekční 

přípravky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o požadavcích na povolení 

uvedení na trh dezinfekčního přípravku určeného k dezinfekci ovoce 

a zeleniny a algicidních a fungicidních přípravků pro bazény.

This Resolution contains provisions on the requirements for the 

market authorization of a sanitizing product intended for the 

disinfection of fruit and vegetables and for algaecide and fungicide 

products for swimming pools.

_

G/TBT/N/BRA/1398 25. 05. 2022
Použití škrobů v 

sýrech

Nařízení MAPA/SDA č. 577 otevírá 60denní lhůtu pro veřejnou 

konzultaci k návrhu technického nařízení Mercosur o použití škrobů 

v sýrech s velmi vysokou vlhkostí. 

MAPA/SDA Ordinance No. 577 opens a 60-day period for public 

consultation on a proposal of Mercosur Technical Regulation on the 

use of starches in very high moisture cheeses.

17. 07. 2022

G/TBT/N/BRA/1392 25. 05. 2022

Dezinfekční 

přípravek 

nebezpečný pro kůži 

a oči

Toto usnesení obsahuje ustanovení o požadavcích na balení a 

označování pro povolení uvedení na trh dezinfekčního přípravku, 

který způsobuje poleptání kůže nebo vážné poškození očí.

This Resolution contains provisions on packaging and labeling 

requirements for the market authorization of a sanitizing product 

that is corrosive to the skin or that causes serious eye damage.

_

G/TBT/N/BRA/1397 25. 05. 2022 Mléko (UHT)

Nařízení MAPA/SDA č. 576 otevírá 60denní lhůtu pro veřejnou 

konzultaci k návrhu technického nařízení Mercosur o původu a 

kvalitě mléka (UHT). 

MAPA/SDA Ordinance No. 576 opens a 60-day period for public 

consultation on a proposal of Mercosur Technical Regulation on 

Milk Identity and Quality (UHT).

17. 07. 2022
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G/TBT/N/USA/1871 25. 05. 2022
Přenosné palivové 

kontejnery

CPSC oznamuje dostupnost návrhu dokumentu s názvem 

„Dobrovolné hodnocení norem podle zákona o bezpečnosti 

přenosných palivových kontejnerů (PFSCA) z roku 2020.“

CPSC is announcing the availability of a draft document titled, 

"Voluntary Standards Evaluation Under the Portable Fuel 

Container Safety Act (PFSCA) of 2020." 

23. 06. 2022

https://epingalert.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-05-25&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F1871

