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G/TBT/N/UKR/193 07. 06. 2021 Ventilační systémy

Návrh usnesení kabinetu ministrů Ukrajiny „O schválení technického 

předpisu o požadavcích na ekodesign ventilačních systémů“ 

The draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On 

approval of the Technical regulation on Ecodesign Requirements for 

Ventilation Systems" 

06. 08. 2021

G/TBT/N/UKR/194 07. 06. 2021 Ohřívače

Návrh usnesení kabinetu ministrů Ukrajiny „O schválení technického 

předpisu o požadavcích na ekodesign lokálních ohřívačů“ 

Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On 

approval of the Technical regulation on ecodesign requirements for 

local heaters" 

06. 08. 2021

G/TBT/N/USA/1737 07. 06. 2021 Hospodářská zvířata

Navrhované pravidlo - přidává novou kapitolu k provedení 

ustanovení HSC týkajících se zadržování určených hospodářských 

zvířat a prodej určitých produktů z nich získaných

Proposed rule - Adds new chapter to implement the provisions of the 

HSC relating to the confinement of specified farm animals and the 

sale of specified products derived from them

12. 07. 2021

G/TBT/N/RUS/119 08. 06. 2021 Stroje a zařízení

Návrh změn č. 4 k technickému předpisu Celní unie „O bezpečnosti 

strojů a zařízení“

Draft Amendments No. 4 to the technical regulation of the Customs 

Union "On Safety of Machines and Equipment"

26. 08. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172676?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172677?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172686?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172746?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1193 09. 06. 2021 Nitrosaminy

Návrh usnesení pro posouzení rizik a kontroly potenciálně 

karcinogenních nitrosaminů v léčivých přípravcích pro humánní 

použití.

Draft resolution of risk assessment and control of potentially 

carcinogenic nitrosamines in medicines for human use.

08. 07. 2021

G/TBT/N/BRA/1192 09. 06. 2021
Zdravotnické 

prostředky 

Cílem tohoto usnesení je definovat požadavky na schvalování 

programů „soucitného“ používání zdravotnických prostředků. 

This Resolution has the objective of defining the requirements for the 

approval of programs of "compassionate" use of medical devices.

23. 07. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172777?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172776?FromAllNotifications=True

