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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/BRA/1407 27. 06. 2022 Carbendazim

PREVENTIVNÍ POZASTAVENÍ dovozu, výroby, uvádění na trh a 

distribuce účinné látky carbendazim a technických produktů, které 

tuto účinnou látku obsahují, na celém území státu.   

PRECAUTIONARY SUSPENSION of the import, manufacture, 

commercialization and distribution of the active ingredient 

carbendazim and technical products that contain this active 

ingredient throughout the national territory.

_

G/TBT/N/USA/1882 27. 06. 2022 Chemické látky
Významná nová pravidla pro použití určitých chemických látek.

Significant New Use Rules on Certain Chemical Substances.
25. 07. 2022

G/TBT/N/USA/1883 27. 06. 2022
Elektrické 

spotřebiče a zařízení

Účelem těchto předpisů je kodifikovat nové celostátní normy pro 

účinnost vody a energetickou účinnost pro spotřebiče a zařízení. 

The purpose of these regulations is to codify new statewide water 

and energy efficiency standards for appliance and equipment.

06. 07. 2022

G/TBT/N/VNM/232 28. 06. 2022

Kola a ráfky pro 

motocykly a 

mopedy

Návrh národního technického nařízení o technických požadavcích a 

zkušebních metodách pro kola motocyklů a mopedů. 

Draft National technical regulation on technical requirements and 

test methods for wheels of motorcycles and mopeds.

27. 08. 2022

G/TBT/N/USA/1885 28. 06. 2022 Bingo karty

Navrhované pravidlo – tato tvorba pravidla vyžaduje, aby výrobci 

jednorázových bingo karet označili každou marketingovou jednotku 

tak, aby obsahovala číslo I.D. známky. 

Proposed rule - This rule making requires that manufacturers of 

disposable bingo card label each marketing unit to include an I.D. 

stamp number.

01. 08. 2022
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G/TBT/N/USA/1886 28. 06. 2022
Nebezpečný 

materiál

Nové poštovní normy pro oddělení nebezpečných materiálů. 

New Mailing Standards for the Separation of Hazardous Materials.
06. 07. 2022

G/TBT/N/USA/1884 28. 06. 2022

Měření hladiny 

zvuku nových 

motorových vozidel 

Stanovení procedurálních norem pro měření hladiny zvuku, které 

mají používat výrobci nových motorových vozidel. 

Establishing procedural standards for sound level measurements to 

be used by manufacturers of new motor vehicles.

18. 07. 2022

G/TBT/N/USA/1888 28. 06. 2022 Med

Výzkum pro výrobce a dovozce medu, propagace, vzdělávání 

spotřebitele a průmyslové informační nařízení; pokračující 

referendum

Honey Packers and Importers Research, Promotion, Consumer 

Education, and Industry Information Order; Continuance 

Referendum

26. 08. 2022

G/TBT/N/USA/1887 28. 06. 2022 Elektrická vozidla
Vzorec národního program infrastruktury pro elektrické vozidlo.

National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program.
22. 08. 2022

G/TBT/N/BRA/1408 28. 06. 2022 Pesticidy

Tento návrh usnesení navrhuje usnesení kolegiální rady RDC o 

zákazu účinné látky CARBENDAZIM v pesticidních přípravcích v 

zemi. 

This draft resolution proposes a Resolution by the Collegiate Board 

of Directors - RDC - on the banning of the active ingredient 

CARBENDAZIM in pesticide products in the country.

11. 07. 2022
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G/TBT/N/USA/1889 29. 06. 2022 Léčiva 

FDA navrhuje stanovit požadavky na léčivý přípravek bez předpisu

s další podmínkou pro užívání bez předpisu (ACNU). 

FDA is proposing to establish requirements for a nonprescription 

drug product with an additional condition for nonprescription use 

(ACNU).

26. 10. 2022

G/TBT/N/VNM/233 30. 06. 2022

Lahve na 

zkapalněný ropný 

plyn

Národní technické nařízení o bezpečnosti kompozitní lahve na 

zkapalněný ropný plyn. 

National Technical Regulation on safety of Composite Liquefied 

Petroleum Gas Cylinder.

29. 08. 2022

G/TBT/N/UKR/216 01. 07. 2022
Farmaceutické 

výrobky

Návrh nařízení Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny „O schválení 

postupu certifikace kvality léčiv pro mezinárodní obchod a potvrzení 

pro vyvážené aktivní farmaceutické složky“. 

Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On Approval of 

the Medicines Quality Certification Procedure for International 

Trade and Confirmation for Exported Active Pharmaceutical 

Ingredients".

30. 08. 2022
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