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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/USA/1743 05. 07. 2021
Bezdrátové 

mikrofonní systémy

Vavrhovaný předpis (NPRM); V tomto dokumentu si Komise klade 

za cíl zvýšit spektrální účinnost bezdrátových mikrofonů povolením 

provozu nedávno vyvinutého typu bezdrátového mikrofonního 

systému, zde označovaného jako Wireless Multi-Channel Audio 

System (WMAS).

Proposed Rulemaking (NPRM); In this document, the Commission 

aims to enhance the spectral efficiency of wireless microphones by 

permitting a recently developed type of wireless microphone system, 

termed herein as a Wireless Multi-Channel Audio System (WMAS).

02. 08. 2021

G/TBT/N/BRA/1203 07. 07. 2021
Zdravotnické 

prostředky

Návrh usnesení č. 1051 stanoví pozitivní identifikaci zdravotnických 

prostředků regulovaných v Anvisě prostřednictvím systému UDI 

("Unique Identification of Medical Devices").

Draft Resolution No. 1051 disposes the positive identification of 

medical devices regulated at Anvisa, through the Unique 

Identification of Medical Devices (UDI) system.

06. 09. 2021

G/TBT/N/USA/1745 07. 07. 2021

Bezpečnostní 

technologie u 

vozidel

Zařízení bezpečnostní technologie namontovaná na čelních sklech 

užitkových motorových vozidel (CMV)

Vehicle safety technology devices mounted on the interior of 

commercial motor vehicle (CMV) windshields

05. 08. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173143?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173185?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173189?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1204 07. 07. 2021

Keramické desky a 

porcelánové 

dlaždice

Vyhláška Inmetro č. 286 mění vyhlášku Inmetro č. 412, která 

zahrnovala požadavky na posuzování shody pro materiály a zařízení 

pozemních staveb schválené vyhláškou Inmetro č. 658, (příloha M - 

Keramické desky určené pro nátěry a porcelánové dlaždice).

Inmetro Ordinance No. 286 amends Inmetro Ordinance No. 412, 

which included in the requirements of conformity assessment for 

materials and equipment of civil construction, approved by in 

Inmetro Ordinance No. 658, (Annex M - Ceramic plates for coating 

and porcelain tiles).

_

G/TBT/N/BRA/1205 07. 07. 2021
Měření emisí 

motorů vozidel

Inmetro vyhláška č. 281 konsoliduje metrologický technický předpis 

pro měřicí přístroje určené k měření objemového podílu určitých 

složek výfukových plynů motorů motorových vozidel.

Inmetro Ordinance No. 281 consolidates the Metrological Technical 

Regulation for measuring instruments intended to measure the 

volumetric fraction of certain components of exhaust gases of motor 

vehicle engines.

_

G/TBT/N/BRA/1206 07. 07. 2021 Brandy

Nařízení MAPA č. 339 otevírá 75denní období pro veřejné 

připomínky k návrhu nařízení, kterým se stanoví normy identity a 

kvality brandy z cukrové třtiny a Cachaçy.

MAPA Ordinance No. 339 opens a 75-day period for public 

consultation on a draft regulation establishing the standards of 

identity and quality of sugarcane brandy and Cachaça.

13. 09. 2021

G/TBT/N/USA/1744 07. 07. 2021

Přeprava 

radioaktivního 

materiálu 

FMCSA navrhuje změny svých předpisů o povoleních pro 

bezpečnost nebezpečných materiálů pro kontroly zásilek 

transuranového odpadu - kontrolované množství radioaktivního 

odpadu přepravovaného po dálnicích.

FMCSA proposes amendments to its Hazardous Materials Safety 

Permits regulations for inspections of shipments of transuranic 

waste and highway route controlled quantities of radioactive 

material.  

05. 08. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173191?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173192?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173193?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173188?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1207 08. 07. 2021

Nákladní tanky na 

kolejových 

vozidlech

Konsolidovaný metrologický technický předpis pro nákladní tanky 

namontované na kolejových vozidlech

Consolidated Metrological Technical Regulation for cargo tanks 

mounted on railway vehicles

_

G/TBT/N/UKR/196 08. 07. 2021

Železniční kolejová 

vozidla a železniční 

infrastruktura

Návrh usnesení Kabinetu ministrů Ukrajiny „O změnách technického 

předpisu o bezpečnosti železniční infrastruktury a technického 

předpisu o bezpečnosti železničních kolejových vozidel“

Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On 

Amendments to the Technical Regulation on railway infrastructure 

safety and the Technical Regulation on railway rolling stock safety" 

06. 09. 2021

G/TBT/N/USA/1746 08. 07. 2021

Kanály 

automatického 

identifikačního 

systému

Kanály automatického identifikačního systému u zařízení 

používaných k označování rybářského vybavení pro použití na 

kanálech systému automatické identifikace (AIS).

Automatic Identification System Channels authorize devices used to 

mark fishing equipment for use on Automatic Identification System 

(AIS) channels. 

06. 08. 2021

G/TBT/N/USA/1747 08. 07. 2021

Přímé expanzní 

systémy venkovního 

vzduchu

DOE navrhuje zavést definice pro „systémy venkovního vzduchu s 

přímou expanzí“ (DX-DOAS nebo DX-DOASes) a „odvlhčování 

vzduchu pro přímou expanzi systémy“ (DDX-DOAS nebo DDX-

DOAS).

DOE is proposing to establish definitions for "direct expansion-

dedicated outdoor air systems" (DX-DOAS or DX-DOASes) and 

"dehumidifying direct expansion-dedicated outdoor air systems" 

(DDX-DOAS or DDX-DOASes). 

07. 09. 2021

G/TBT/N/CHN/1606 09. 07. 2021 Bezpečnostní dveře

Národní standard P.R.C., Obecné specifikace pro bezpečnostní dveře 

odolné proti vloupání

National Standard of the P.R.C., General Specifications for 

Burglary Resistant Security Doors

07. 09. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173198?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173211?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173199?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173202?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173222?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/CHN/1607 09. 07. 2021 Čistička vody

Tento dokument specifikuje minimální přípustné hodnoty a stupně 

účinnosti vody, technické požadavky a zkušební metody pro čističku 

vody. 

This document specifies water efficiency minimum allowable values 

and grades, technical requirements and test methods for water 

purifier.

07. 09. 2021

G/TBT/N/CHN/1608 09. 07. 2021

Ruční 

elektrostatická 

stříkací pistole 

Bezpečnostní předpis pro lakování - Bezpečnostní specifikace pro 

elektrostatické stříkací pistole a související přístroje

Safety Code for Painting - Safety Specification for Electrostatic 

Spray Guns and Associated Apparatus

07. 09. 2021

G/TBT/N/CHN/1609 09. 07. 2021 Stříkací kabiny

Bezpečnostní předpisy pro lakování - Bezpečnostní pravidla pro 

stříkací kabinu 

Safety Code for Painting - Safety Rules for Spraying Booth 

07. 09. 2021

G/TBT/N/CHN/1610 09. 07. 2021
Sušící pecech barev 

v sušárn

Bezpečnostní předpis pro lakování - Bezpečnostní pravidla pro 

sušárnu barev 

Safety Code for Painting - Safety Rules for Paint Drying Oven

07. 09. 2021

G/TBT/N/CHN/1611 09. 07. 2021
Čištění výfukovývh 

plynů

Tato norma stanoví obecné bezpečnostní technické požadavky na 

čisticí zařízení pro výfukové plyny

This standard specifies the general safety technical requirements for 

purification equipment of exhaust organic gas

07. 09. 2021

G/TBT/N/CHN/1612 09. 07. 2021

Anesteziologické 

pracoviště, jeho 

provoz a zařízení

Národní norma P.R.C., zdravotnická elektrická zařízení - část 2-13: 

Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní výkon 

anestetické pracovní stanice 

National Standard of the P.R.C., Medical Electrical Equipment - 

Part 2-13: Particular Requirements For Basic Safety And Essential 

Performance Of An Anaesthetic Workstation

07. 09. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173223?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173224?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173225?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173226?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173227?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173228?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/CHN/1613 09. 07. 2021 Laboratorní zvířata

Tato norma stanoví mikrobiologické a parazitární normy a 

monitorování laboratorních zvířat.

This standard specifies the microbiological and parasitical 

standards and monitoring of laboratory animals.

07. 09. 2021

G/TBT/N/BRA/1208 09. 07. 2021 Váhy
Konsolidovaný metrologický technický předpis pro standardní váhy

Consolidated metrological technical regulation for standard weights
_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173229?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173253?FromAllNotifications=True

