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G/TBT/N/RUS/135 11. 07. 2022
Zdravotnické 

prostředky

Návrh změn pravidel klasifikace zdravotnických prostředků v 

závislosti na potenciálním riziku použití. 

Draft amendments to the Rules of classification of medical devices 

depending on the potential risk of use.

04. 10. 2022

G/TBT/N/USA/1892 11. 07. 2022
Trichlorethylen 

(TCE)

Návrh revize toxických látek, Stanovení rizika podle zákona o 

kontrole (TSCA); Oznámení o dostupnosti a žádost o komentář 

Toxic Substances Revision Proposal, Control Act (TSCA) Risk 

Determination; Notice of Availability and Request for Comment

08. 08. 2022

G/TBT/N/USA/1893 11. 07. 2022
Televizní vysílání 

nové generace

Navrhované pravidlo – V tomto dokumentu žádá Komise o vyjádření 

ke stavu přechodu televize nové generace ("Next Gen TV" nebo 

"ATSC 3.0") a k plánovanému ukončení dvou pravidel přijatých ve 

zprávě a nařízení First Next Gen TV.

Proposed rule - In this document, the Commission seeks comment on 

the state of the Next Generation Television ("Next Gen TV" or 

"ATSC 3.0") transition and on the scheduled sunsets of two rules 

adopted in the First Next Gen TV Report and Order.

08. 08. 2022

G/TBT/N/BRA/1411 12. 07. 2022
Zahradnické 

výrobky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o výrobcích pro amatérské 

zahradničení a jejich povolení k prodeji. 

This Resolution contains provisions on products for amateur 

gardening and their marketing authorization.

_

G/TBT/N/BRA/1410 12. 07. 2022
Rostlinné léčivé 

přípravky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o změnách po schválení 

rostlinných léčivých přípravků a tradičních rostlinných produktů. 

This Resolution contains provisions on post-approval changes of 

herbal medicines and traditional herbal products.

_
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G/TBT/N/IND/232 12. 07. 2022

Zdravotní a 

potravinové 

doplňky

Návrh nařízení o bezpečnosti a normy potravin (zdravotní doplňky, 

nutraceutika, potraviny pro zvláštní dietní použití, potraviny pro 

zvláštní lékařské účely a prebiotické a probiotické potraviny), 2022. 

Draft Food Safety and Standards (Health Supplements, 

Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special 

Medical Purpose, and Prebiotic and Probiotic Food) Regulations, 

2022.

10. 09. 2022

G/TBT/N/BRA/1412 13. 07. 2022 Léčiva

Toto usnesení obsahuje ustanovení o registraci, obnovení registrace, 

změnách registrace po uvedení na trh a oznamování 

industrializovaných dynamizovaných léčiv. 

This Resolution contains provisions on marketing authorization, 

renewal of marketing authorization, post-marketing authorization 

changes and notification of industrialized dynamized drugs.

_

G/TBT/N/BRA/1413 13. 07. 2022 Léčiva

Tento normativní pokyn obsahuje ustanovení o výrobě nových šarží 

léčiv. 

This normative instruction contains provisions on the production of 

pilot batches of medicines.

_

G/TBT/N/CHN/1685 15. 07. 2022 Bezpilotní letadla

Národní norma P.R.C., bezpečnostní požadavky na výrobek civilních 

bezpilotních letadel. 

National Standard of the P.R.C., Safety Requirements for Civil 

Unmanned Aircraft Product.

13. 09. 2022

G/TBT/N/CHN/1684 15. 07. 2022

Ochrana dýchacích 

cest – vzduchové 

respirátory

Tento dokument specifikuje klasifikaci výrobku, součásti, technické 

požadavky, zkušební metody a značení vzduchových respirátorů. 

This document specifies the product classification, components, 

technical requirements, test methods and marking of air-line 

respirators.

13. 09. 2022
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G/TBT/N/USA/1895 15. 07. 2022

Technické 

dokumenty - 

manuály

FAA navrhuje aktualizovat své požadavky na manuály, tak aby 

odrážely průmyslové použití elektronických a papírových příruček. 

The FAA proposes to update its manual requirements to reflect 

industry use of electronic and paper manuals. 

12. 09. 2022

G/TBT/N/CHN/1687 15. 07. 2022

Bezpečnost 

točivých 

elektrických strojů

Tento dokument specifikuje všeobecné bezpečnostní technické 

požadavky, zkušební a kontrolní pravidla pro točivé elektrické stroje.

This document specifies the general safety technical requirements, 

test and inspection rules for rotating electrical machines.

13. 09. 2022

G/TBT/N/USA/1894 15. 07. 2022 Vína

Navrhované pravidlo – upravuje pravidlo pro nastavení požadavků 

na etikety vína včetně názvu Nested American Viticultural areas.

Proposed rule - Amends rule to set requirements for wine labels 

including the name of Nested American Viticultural areas.

05. 08. 2022

G/TBT/N/CHN/1682 15. 07. 2022 Kosmetika

Návrh ustanovení pro dozor nad odběrem vzorků a testováním 

kosmetiky. 

Provisions for the Supervision of Cosmetics Sampling and Testing 

(Draft)

13. 09. 2022

G/TBT/N/CHN/1686 15. 07. 2022 Rentgenové zařízení

Pravidla ochrany pro průmyslové rentgenové radiografické zařízení 

do 500 kV. 

Protection Rules for Industrial X-ray Radiographic Equipment up to 

500 kV.

13. 09. 2022
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G/TBT/N/CHN/1683 15. 07. 2022

Bezpečnost 

optického záření v 

laserových 

výrobcích

Tento dokument specifikuje obecné požadavky na klasifikaci rizik, 

označování, bezpečnostní kontrolu a metody měření pro bezpečnost 

optického záření v laserových výrobcích, nekoherentních světelných 

produktech a jejich pracovních procesech. 

This document specifies the general requirements for the risk 

classification, labeling, safety control and measurement methods for 

the safety of optical radiation in laser products, incoherent light 

products, and their working processes.

13. 09. 2022

G/TBT/N/USA/1896 15. 07. 2022

Položky obsahující 

materiál vedlejšího 

produktu související 

s výrobou

Navrhované pravidlo a návrh pokynů; žádost o vyjádření – NRC 

navrhuje změnit své předpisy přidáním nové třídy výjimky z 

udělování licencí a související požadavky na distribuci. 

Proposed rule and draft guidance; request for comment - NRC is 

proposing to amend its regulations by adding a new class exemption 

from licensing and associated distribution requirements.

12. 09. 2022
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