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G/TBT/N/BRA/1116 Brazílie 18. 01. 2021 Notifikace

Octan olovnatý, 
pyrogallol, 
formaldehyd a 
paraformaldehyd v 
kosmetice 

Tento návrh usnesení stanoví technické požadavky pro použití octanu 
olovnatého, pyrogallolu, formaldehydu a paraformaldehydu v 
produktech osobní hygieny, kosmetice a parfémech.
This draft resolution establishes the technical requirements for the 
use of lead acetate, pyrogallol, formaldehyde, and para 
formaldehyde in personal hygiene products, cosmetics, and 
perfumes.

C10C, C20P, 
S00S 28. 01. 2021

G/TBT/N/BRA/1117 Brazílie 18. 01. 2021 Notifikace
Aktivní složky v 
kosmetických 
přípravcích

Tento návrh usnesení mění přílohu normativního pokynu č. 64 ze dne 
27. července 2020, který stanoví seznam aktivních složek povolených 
v kosmetických přípravcích.
This draft resolution changes the annex of Normative Instruction 
number 64, 27 July 2020, which establishes the list of active 
ingredients allowed in cosmetic products.

C20P 28. 01. 2021

G/TBT/N/BRA/1118 Brazílie 18. 01. 2021 Notifikace

Příbalové informace 
pro pacienty a 
zdravotnický 
personál

Tento návrh usnesení mění usnesení RDC č. 47 ze dne 8. září 2009, 
které stanoví technické požadavky na vývoj, harmonizaci, 
aktualizaci, publikaci a poskytování příbalových informací pro 
pacienty a zdravotnický personál.
This draft resolution changes the Resolution – RDC number 47, 8 
September 2009, which establishes technical requirements for the 
development, harmonization, updating, publication, and provision of 
medicine leaflets to patients and healthcare professionals. 

C10P 12. 02. 2021

G/TBT/N/BRA/1119 Brazílie 18. 01. 2021 Notifikace
Hodnocení 
pracovních rizik - 
pesticidy

Tento návrh usnesení stanoví pokyny pro hodnocení rizika působení 
pesticidů na provozovatele, pracovníky, rezidenty a osoby nacházející 
se v blízkosti, za účelem registrace, změn po uvedení na trh, 
přehodnocení, monitorování a inspekčních postupů.
This draft resolution establishes the guidelines for the risk 
assessment of exposure of operators, workers, residents, and 
bystanders to pesticides for the purpose of market authorization, 
post-market authorization alterations, reassessment, monitoring, 
and inspection procedures.

C20A, C40A, 
S00S, S70E 29. 03. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169930?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169931?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169932?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169933?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/EU/768 EU 18. 01. 2021 Notifikace

Rádiová zařízení 
pro bezdrátové 
přístupové systémy 
včetně rádiových 
lokálních sítí (WAS/ 
RLAN)

Návrh prováděcího rozhodnutí Komise o harmonizovaném využívání 
rádiového spektra ve frekvenčním pásmu 5945–6425 MHz pro 
zavádění systémů bezdrátového přístupu včetně rádiových lokálních 
sítí (WAS/RLAN).
Draft Commission Implementing Decision on the harmonised use of 
radio spectrum in the 5945-6425 MHz frequency band for the 
implementation of wireless access systems including radio local 
area networks (WAS/RLANs).

V00T 19. 03. 2021

G/TBT/N/BRA/1120 Brazílie 18. 01. 2021 Notifikace Léčivé přípravky

Toto usnesení mění usnesení RDC č. 260 ze dne 21. prosince 2018, 
které stanoví technické požadavky pro provádění klinických 
hodnocení s léčivými přípravky pro moderní terapii v Brazílii a 
stanoví další opatření.
This resolution changes the Resolution – RDC number 260, 21 
December 2018, which establishes the technical requirements for the 
execution of clinical trials with advanced therapy medicinal 
products in Brazil and provides other measures. 

C10P _

G/TBT/N/CHE/254 Švýcarsko 18. 01. 2021 Notifikace

Telekomunikační 
zařízení, rádiová 
zařízení a 
telekomunikační 
koncová zařízení

Návrh revize vyhlášky Švýcarského federálního úřadu pro 
komunikaci o telekomunikační zařízení (OOIT).
Draft revision of the Ordinance of the Swiss Federal Office of 
Communications on telecommunications installations (OOIT).

T10T, T20T, 
V00T 20. 04. 2021

G/TBT/N/BRA/1121 Brazílie 18. 01. 2021 Notifikace
Umělé slzy a 
zvlhčující oční 
kapky

Toto usnesení stanoví technické požadavky na proces registrace na 
trhu s umělými slzami a zvlhčujícímí očními kapkami a mění 
rezoluci  RDC č.185 ze dne 22. října 2001.
This resolution establishes the technical requirements for the market 
registration process of artificial tears and lubricating eye drops and 
changes the Resolution – RDC number 185, 22 October 2001. 

C10P _

G/TBT/N/BRA/1027/Add.1 Brazílie 19. 01. 2021 Addendum Dietoterapeutické 
vzorce

Návrh normativní instrukce č. 820 ze dne 9. června 2020, který 
zavádí správnou výrobní praxi pro vzorce diet určené pro vrozené 
vady matabolismu, byl přijat jako normativní instrukce č. 82 dne 17. 
prosince 2020.
The Draft Normative Instruction number 820, 9 June 2020, which 
establishes good manufacturing practices for dietary formulas 
destined for inborn errors of metabolism, was adopted as Normative 
Instruction number 82, 17 December 2020.

C10P, C30P _

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169936?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169942?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169954?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169943?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169947?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1028/Add.1 Brazílie 19. 01. 2021 Addendum Dietoterapeutické 
vzorce

Návrh rezoluce č. 821 ze dne 10. června 2020, který stanoví zdravotní 
požadavky na vzorce diet určené pro vrozené vady metabolismu, byl 
přijat jako rezoluce RDC č. 460 dne 21. prosince 2020.
The Draft Resolution number 821, 10 June 2020, which establishes 
health requirements for dietary formulas destined for inborn errors 
of metabolism, was adopted as Resolution - RDC number 460, 21 
December 2020. 

C10P, C30P _

G/TBT/N/BRA/1094/Add.1 Brazílie 19. 01. 2021 Addendum
Syntetické a 
polosyntetické 
léčivé přípravky

Nové kódy pro správní žádost o registraci nových a inovativních 
syntetických a polosyntetických léčivých přípravků. Konečné datum 
pro připomínky k návrhu normativní instrukce č. 931 ze dne 13. října 
2020 bylo prodlouženo o 30 dní.
New codes for the administrative request of market authorization for 
new and innovative synthetic and semisynthetic medicines. The final 
date for comments of the Draft Normative Instruction number 931, 
13 October 2020, was extended for 30 days. 

C10P 26. 02. 2021

G/TBT/N/BRA/710/Add.3 Brazílie 19. 01. 2021 Addendum
Registrace 
zpracovaného 
tabáku

Usnesení RDC č. 226 ze dne 30. dubna 2018, kterým se stanoví 
technické požadavky a postupy, které je třeba dodržovat při registraci 
zpracovaného tabáku a v postupech pro kuřácké výrobky vyrobené z 
tabáku, bylo změněno usnesením RDC č. 452 dne 17. prosince 2020.
The Resolution – RDC number 226, 30 April 2018, that establishes 
technical requirements and procedures to be observed in the market 
authorization of tobacco processed and in the procedures for 
smoking products derived from tobacco, was changed by the 
Resolution – RDC number 452, 17 December 2020.

X00M _

G/TBT/N/BRA/908/Add.1 Brazílie 19. 01. 2021 Addendum Radiofarmaka 
Registrace, oznámení, dovoz a kontrola kvality radiofarmak
Register, notification, import and quality control of 
radiopharmaceuticals

C10P _

G/TBT/N/BRA/909/Add.1 Brazílie 19. 01. 2021 Addendum Radiofarmaka
Dokumentace protokolu procesu radiofarmaceutického registru
Documentation for the protocol of radiopharmaceutical register 
process

C10P _

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169948?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169944?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169950?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169952?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169953?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/910/Add.1 Brazílie 19. 01. 2021 Addendum Radiofarmaka

Návrh rezoluce č. 705 ze dne 23. srpna 2019, který doplňuje revizi 
rezoluce RDC č. 64 ze 18. prosince 2009 a zavádí seznam 
radiofarmak, byl přijat jako Normativní instrukce č. 81 dne 16. 
prosince 2020.
The Draft Resolution number 705, 23 August 2019, which is a 
complement for the revision of the Resolution – RDC number 64, 18 
December 2009, and establishes the list of radiopharmaceuticals, 
was adopted as Normative Instruction number 81, 16 December 
2020.

C10P _

G/TBT/N/BRA/987/Add.2 Brazílie 19. 01. 2021 Addendum Doplňky stravy

Přílohy č. II, IV a V normativního pokynu č. 76 ze dne 5. listopadu 
2020, které stanoví aktualizaci seznamů složek, omezení použití, 
zdravotní tvrzení a označení doplňků stravy byly opraveny.
The annexes II, IV, and V of the Normative Instruction number 76, 5 
November 2020, which establishes the updating of the lists of 
constituents, limits of use, health claim, and labelling for food 
supplements, were rectified. 

C50A, C60A, 
C80A, S00S _

G/TBT/N/BRA/1095/Add.1 Brazílie 19. 01. 2021 Addendum

Léčivé přípravky se 
syntetickými a 
polosyntetickými 
účinnými látkami

Kritéria pro koncesi na registraci léčivých přípravků se syntetickými 
a polosyntetickými účinnými látkami pro humánní použití byla 
kategorizována jako nová
Criteria for the concession of market authorization for medicines 
with synthetic and semisynthetic active principles for human use 
categorized as new

C10P 26. 02. 2021

G/TBT/N/BRA/1122 Brazílie 19. 01. 2021 Notifikace Satelitní regulace
Revize satelitní regulace. Návrh nového obecného nařízení o satelitu.
Satellite regulation review. Draft of a new General Satellite 
Regulation.

V00T 22. 02. 2021

G/TBT/N/BRA/1123 Brazílie 19. 01. 2021 Notifikace Mobilní služby

Změna nařízení o využívání osobní mobilní služby prostřednictvím 
virtuální sítě, obecné nařízení o přenositelnosti a obecné nařízení o 
právech spotřebitelů telekomunikačních služeb.
Amends the Regulation on the Exploitation of the Personal Mobile 
Service by means of a Virtual Network, the General Portability 
Regulation and the General Regulation on Consumer Rights of 
Telecommunications Services.

V00T _

G/TBT/N/BRA/1124 Brazílie 19. 01. 2021 Notifikace Regulační opatření - 
výrobky

Tato vyhláška zavádí Regulační agendu Národního dopravního 
odboru - DENATRAN na dvouleté období 2020/2021.
This Ordinance establishes the Regulatory Agenda of the National 
Traffic Department - DENATRAN for the biennium 2020/2021.

S00S, X00M _

G/TBT/N/BRA/1072/Add.1 Brazílie 20. 01. 2021 Addendum Vepřové a drůbeží 
masné výrobky

Povinné pokyny pro použití a konzervaci při označování surových 
vepřových a drůbežích masných výrobků
Mandatory instructions of use and conservation in the labelling of 
raw pork and poultry meat products

C20A, C50A, 
C60A _

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169951?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169946?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169945?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169956?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169957?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169958?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169949?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1077/Add.4 Brazílie 20. 01. 2021 Addendum Posuzování shody - 
různé výrobky

Vyhláška č. 10.178 ze dne 18. prosince 2019, která upravuje 
ustanovení zákona č. 13.874 ze dne 20. září 2019, stanoví kritéria a 
postupy pro klasifikaci rizika ekonomické činnosti a stanoví lhůtu pro 
tichý souhlas a mění vyhlášku č. 9.094 ze dne 17. července 2017 za 
účelem zahrnutí prvků do seznamu služeb pro zákazníka.
Decree No. 10.178 of 18 December 2019, which regulates provisions 
of Law No. 13.874 of 20 September 2019, to provide for the criteria 
and procedures for the classification of risk of economic activity and 
to set the deadline for tacit approval, and amends Decree No. 9.094 
of 17 July 2017, to include elements in the Letter of Services to the 
customer.

X00M _

G/TBT/N/BRA/551/Add.2 Brazílie 20. 01. 2021 Addendum Pneumatiky jízdních 
kol

Schválení nařízení o technické kvalitě a požadavcích na posuzování 
shody pro pneumatiky jízdních kol pro dospělé
Approves the Technical Quality Regulation and the Conformity 
Assessment Requirements for tires of adult use bicycles 

N40E, T40T, 
X00M _

G/TBT/N/BRA/604/Add.2 Brazílie 20. 01. 2021 Addendum Školní nábytek - 
židle a stoly

Zrušení nařízení Inmetro č. 105 ze dne 6. března 2012 a nařízení 
Inmetro č. 184 ze dne 31. března 2015
Revocation the Inmetro Ordinance No. 105, 6 March 2012 and 
Inmetro Ordinance 184, 31 March 2015

H30, X00M _

G/TBT/N/BRA/652/Add.2 Brazílie 20. 01. 2021 Addendum Plynové zapalovače

Schvalení nařízení o technické kvalitě a požadavky na posuzování 
shody pro plynové zapalovače
Approves the Technical Quality Regulation and the Conformity 
Assessment Requirements for Gas Lighters 

N30E, X00M _

G/TBT/N/BRA/724/Add.2 Brazílie 20. 01. 2021 Addendum Pneumatiky jízdních 
kol

Schvalení nařízení o technické kvalitě a požadavky na posuzování 
shody pro pneumatiky jízdních kol pro dospělé
Approves the Technical Quality Regulation and the Conformity 
Assessment Requirements for tires of adult use bicycles

N40E, T40T, 
X00M _

G/TBT/N/BRA/907/Add.2 Brazílie 20. 01. 2021 Addendum
Plynové zapalovače, 
plastové kelímky, 
bezpečnostní vesty

Odvolání položek pro postupy udělování registrace a pro výběr 
registračního poplatku 
Revocation of items for procedures for granting the registration and 
for the collection of the registration fee

B30, N40E, 
S10E, X30M _

G/TBT/N/GBR/37 Velká Británie 20. 01. 2021 Notifikace Potraviny Předpisy o potravinách (propagace a umístění) (Anglie) pro rok 2021
The Food (Promotion and Placement) (England) Regulations 2021 C50A, S00S 20. 03. 2021

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169963?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169965?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169961?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169962?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169966?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169964?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169955?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/EU/769 EU 20. 01. 2021 Notifikace Ekologické 
produkty

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 
1235/2008, pokud jde o datum pro přijímání žádostí o uznání 
kontrolních orgánů a kontrolních subjektů za účelem rovnocennosti v 
rámci režimu pro dovoz ekologických produktů na základě nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007
Draft Commission Implementing Regulation amending Regulation 
(EC) No 1235/2008 as regards the date for receiving requests for the 
recognition of control authorities and control bodies for the purpose 
of equivalence under the arrangements for imports of organic 
products based on Council Regulation (EC) No 834/2007

C00A, S50E 19. 02. 2021

G/TBT/N/USA/1040/Add.3 USA 20. 01. 2021 Addendum Bezpečnost 
plynovodů 

Společnost PHMSA žádá o veřejné připomínky k druhé vlně návrhů 
často kladených otázek (FAQ č. 2) a za účelem usnadnění 
implementace svého konečného pravidla s názvem „Bezpečnost 
plynovodů“.
PHMSA is seeking public comment on a second set of draft 
frequently asked questions (Batch-2 FAQs) to facilitate 
implementation of its final rule titled "Safety of Gas Transmission 
Pipelines".

B20, I20, N30E _

G/TBT/N/USA/1117/Add.5 USA 20. 01. 2021 Addendum Bezpečnost 
plynovodů 

Společnost PHMSA žádá o veřejné připomínky ke druhé vlně návrhů 
často kladených otázek (FAQ č. 2) a za účelem usnadnění 
implementace svého konečného pravidla s názvem „Bezpečnost 
plynovodů“.
PHMSA is seeking public comment on a second set of draft 
frequently asked questions (Batch-2 FAQs) to facilitate 
implementation of its final rule titled "Safety of Gas Transmission 
Pipelines".

B20, I20, N30E _

G/TBT/N/USA/1270/Add.3 USA 20. 01. 2021 Addendum

N-methylpyrrolidon 
(NMP) a 
methylenchlorid 
používaný při 
odstraňování nátěrů

EPA ruší navrhované regulační požadavky popsané ve třech 
navrhovaných pravidlech, které se týkají n-methylpyrrolidonu (NMP) 
a methylenchloridu používaných při komerčním odstraňování barev a 
nátěrů.
EPA is withdrawing the proposed regulatory requirements described 
in the three proposed rules, that pertains to n-Methylpyrrolidone 
(NMP) and methylene chloride in commercial paint and coating 
removal.

C10C, S70E _

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169974?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169987?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169986?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169984?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1271/Add.3 USA 20. 01. 2021 Addendum

N-methylpyrrolidon 
(NMP) a 
methylenchlorid 
používaný při 
odstraňování nátěrů

EPA ruší navrhované regulační požadavky popsané ve třech 
navrhovaných pravidlech, které se týkají n-methylpyrrolidonu (NMP) 
a methylenchloridu používaných při komerčním odstraňování barev a 
nátěrů.
EPA is withdrawing the proposed regulatory requirements described 
in the three proposed rules, that pertains to n-Methylpyrrolidone 
(NMP) and methylene chloride in commercial paint and coating 
removal.

C10C, S70E _

G/TBT/N/USA/1655/Add.2 USA 20. 01. 2021 Addendum
Rezidenční pece a 
komerční ohřívače 
vody 

Normy pro úsporu energie pro rezidenční pece a komerční ohřívače 
vody 
 Energy Conservation Standards for Residential Furnaces and 
Commercial Water Heaters

I40, N30E, 
N20E, S50E _

G/TBT/N/USA/1693 USA 20. 01. 2021 Notifikace Obnovitelné palivo 
(RFS)

EPA navrhuje upravit některá data v souladu s normami pro 
obnovitelné palivo (RFS).
EPA is proposing to modify certain compliance dates under the 
Renewable Fuel Standard (RFS).

N00E, S50E 11. 03. 2021

G/TBT/N/USA/1692 USA 20. 01. 2021 Notifikace Systém kontroly 
brzd

FRA navrhuje změnit své bezpečnostní normy brzdového systému 
pro použití elektronické kontroly úniku vzduchu z brzdového systému 
(eABS).
FRA proposes to amend its brake system safety standards to address 
operations using an electronic air brake slip (eABS) system.

N20E, T30T 16. 03. 2021

G/TBT/N/USA/974/Add.6 USA 20. 01. 2021 Addendum
Rezidenční pece a 
komerční ohřívače 
vody 

Normy na úsporu energie pro domácí pece a komerční ohřívače vody; 
Stažení
Energy Conservation Standards for Residential Furnaces and 
Commercial Water Heaters; Withdrawal

I40, N30E, 
N20E, S50E _

G/TBT/N/USA/1133/Add.3 USA 20. 01. 2021 Addendum
Rezidenční pece a 
komerční ohřívače 
vody 

Normy na úsporu energie pro rezidenční pece a komerční ohřívače 
vody; Stažení
Energy Conservation Standards for Residential Furnaces and 
Commercial Water Heaters; Withdrawal

I40, N30E, 
N20E, S50E _

G/TBT/N/USA/1558/Add.1 USA 20. 01. 2021 Addendum Identifikace 
bezpilotních letadel

Dálková identifikace bezpilotních letadel ve vzdušném prostoru 
Spojených států se bude zabývat otázkami bezpečnosti, národní 
bezpečnosti a vymáhání práva, pokud jde o další integraci těchto 
letadel do vzdušného prostoru Spojených států.
The remote identification of unmanned aircraft in the airspace of the 
United States will address safety, national security, and law 
enforcement concerns regarding the further integration of these 
aircraft into the airspace of the United States.

T10T _

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169985?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169979?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169977?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169976?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169980?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169982?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169981?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1247/Add.2 USA 20. 01. 2021 Addendum
N-methylpyrrolidon 
(NMP) a 
methylenchlorid

EPA ruší navrhované regulační požadavky popsané ve třech 
navrhovaných pravidlech, které se týkájí n-methylpyrrolidonu (NMP) 
a methylenchloridu při komerčním odstraňování barev a nátěrů.
EPA is withdrawing the proposed regulatory requirements described 
in the three proposed rules, that pertains to n-Methylpyrrolidone 
(NMP) and methylene chloride in commercial paint and coating 
removal.

C10C, S70E _

G/TBT/N/BRA/1125 Brazílie 21. 01. 2021 Notifikace Kybernetická 
bezpečnost

Kybernetická bezpečnost pro telekomunikační zařízení, která se 
připojují k internetu a telekomunikačním sítím.
Cybersecurity requirements for telecommunications equipment that 
connect to the Internet and telecommunications network.

V00T, 
SERV60 _

G/TBT/N/BRA/1126 Brazílie 21. 01. 2021 Notifikace Plastové kelímky

Tato vyhláška schvaluje závazné/jednoznačné (ustálené) nařízení pro 
plastové kelímky na jedno použití.
This ordinance approves the Consolidated Regulation for 
Disposable Plastic Cups.

N40E, S10E, 
X00M 01. 02. 2021

G/TBT/N/BRA/1127 Brazílie 21. 01. 2021 Notifikace

Kontejnery pro 
přepravu 
nebezpečných 
produktů

Tento technický předpis o kvalitě stanoví závazné požadavky na 
společnosti, které provádějí inspekci kontejnerů pro volně ložené 
látky (IBC) určených k přepravě nebezpečných produktů.
This Quality Technical Regulation establishes the mandatory 
requirements for companies inspecting intermediate bulk containers 
(IBC) intended for the transport of dangerous products.

C10C, S10E, 
S70E, T50T, 
X00M

_

G/TBT/N/BRA/1128 Brazílie 21. 01. 2021 Notifikace Bezpečnostní vesty

Tato vyhláška schvaluje závazné nařízení pro bezpečnostní vesty s 
vysokou viditelností.
This ordinance approves the Consolidated Regulation for High 
Visibility Safety Vests.

B30, T00T, 
T40T, X00M, 
X30M

_

G/TBT/N/BRA/1129 Brazílie 21. 01. 2021 Notifikace Brzdové pouzdro 
(Break-bush)

Tato vyhláška schvaluje závazné nařízení pro dodavatele brzdového 
pouzdra (Break-bush) ve formě technického předpisu pro kvalitu a 
požadavky na posuzování shody.
This ordinance approves the Consolidated Regulation  for The 
Supplier of Break-bush, in the form of Quality Technical Regulation 
and the Conformity Assessment Requirements. 

T40T, X00M, 
X50M _

http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/169983?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169988?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169989?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169990?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169991?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/169992?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/ARG/412 Argentina 21. 01. 2021 Notifikace Léky obsahující 
Ranitidin

Obchodování s léky, které obsahují RANITIDIN jako aktivní 
farmaceutickou složku (API), jako monoterapii nebo ve spojení s 
jinými API, v jeho orálních lékových formách a ve všech jeho 
koncentracích je na celém území státu preventivně pozastaveno. 
The marketing of medicinal specialties containing RANITIDINE as 
an Active Pharmaceutical Ingredient (API), as a monodrug or in 
association with other APIs, in its oral pharmaceutical forms, in all 
its concentrations, is suspended preventively throughout the national 
territory. and presentations. 

C10P _

G/TBT/N/JPN/684 Japonsko 21. 01. 2021 Notifikace Radiofakmaka
Částečná změna minimálních požadavků na radiofarmaka. 
Partial amendment to the Minimum Requirements for 
Radiopharmaceuticals.

C10P 20. 02. 2021

G/TBT/N/SAU/1172 Saúdská Arábie 21. 01. 2021 Notifikace Pojízdné stroje a 
těžká zařízení

Technický předpis pro bezpečnost strojních zařízení Část 2: Pojízdné 
stroje a těžká zařízení
Technical Regulation for Safety of Machinery Part-2 : Mobile 
Machinery and Heavy Duty Equipment

B20, I30, T00T 22. 03. 2021

G/TBT/N/TPKM/403/Add.1

Samostatné celní 
území Tchaj-
wanu, Penghu, 
Kinmen a Matsu

21. 01. 2021 Addendum Dvojité LED 
žárovky

Požadavky na normy minimální energetické náročnosti, označování a 
kontrolu pro dvojité LED žárovky vstoupí v platnost 1. ledna 2022.
Requirements on Minimum Energy Performance Standard, Labeling, 
and Inspection for Double-Capped LED Lamps, will come into effect 
on 1 January 2022.

N20E, S50E, 
X40M _

G/TBT/N/TPKM/451

Samostatné celní 
území Tchaj-
wanu, Penghu, 
Kinmen a Matsu

21. 01. 2021 Notifikace Čističe vzduchu

Návrh požadavků na normy minimální energetické náročnosti a 
ohodnocení energetické účinnosti a kontroly pro čističe vzduchu.
Draft of the Requirements on Minimum Energy Performance 
Standard and Energy Efficiency Rating Labeling and Inspection for 
Air Cleaners.

N20E, S50E 22. 03. 2021

G/TBT/N/USA/1481/Add.2/
Corr.1 USA 21. 01. 2021 Corrigendum Elektromotory

Program úspory energie: Zkušební postupy pro malé elektromotory a 
elektromotory; oprava
Energy Conservation Program: Test Procedures for Small Electric 
Motors and Electric Motors; Correction

N20E, S50E _

G/TBT/N/BRA/1131 Brazílie 22. 01. 2021 Notifikace Produkty 
živočišného původu

Návrh normativního pokynu, kterým se stanoví postupy pro 
kvalifikaci vnitrostátních nařízení registrovaných u Ministerstva pro 
kontrolu produktů živočišného původu, které jsou určeny pro vývoz a 
tranzit.
Proposal of Normative Instruction, which establishes the procedures 
for the qualification of national establishments registered with the 
Department of Inspection of Products of Animal Origin for export 
and the transit of products of animal origin.

C20A, C50A 28. 02. 2021
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G/TBT/N/USA/503/Add.5 USA 22. 01. 2021 Addendum Elektromotory Normy úspory energie pro malé elektrické motory
Energy Conservation Standards for Small Electric Motors N20E, S50E _

G/TBT/N/USA/681/Add.3 USA 22. 01. 2021 Addendum Houpačky pro 
kojence

Revize bezpečnostní normy pro kojenecké houpačky 
Revisions to Safety Standard for Infant Swings X00M 18. 02. 2021

G/TBT/N/EU/771 EU 22. 01. 2021 Notifikace Systémy varování u 
motorových vozidel

Systémy varování před ospalostí a pozorností řidiče (DDAW) u 
vozidel kategorií M a N
Drowsiness and Attention Warning Systems (DDAW) for vehicles of 
categories M and N

T40T 23. 03. 2021

G/TBT/N/EU/773 EU 22. 01. 2021 Notifikace Kosmetika

Předloha nařízení Komise, kterým se mění přílohy č. II, III a V 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud 
jde o použití některých látek klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci v kosmetických přípravcích.
Draft Commission Regulation amending Annexes II, III and V to 
Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of 
the Council as regards the use in cosmetic products of certain 
substances classified as carcinogenic, mutagenic or toxic for 
reproduction.

C10C, C20P, 
S00S 23. 03. 2021

G/TBT/N/KEN/1054 Keňa 22. 01. 2021 Notifikace Rýže DKS 2086: 2020: Odrůdy mleté rýže - specifikace
DKS 2086: 2020: Varieties blend milled rice — Specification C20A, C50A 18. 03. 2021

G/TBT/N/KEN/1056 Keňa 22. 01. 2021 Notifikace Amarantové zrno DKS 2933: 2020: Amarantové zrno - specifikace
DKS 2933: 2020: Amaranth grain — Specification C20A, C50A 18. 03. 2021

G/TBT/N/KEN/1055 Keňa 22. 01. 2021 Notifikace Rýže „pishori“ DKS 2087: 2020: Keňská pishori mletá rýže - specifikace
DKS 2087: 2020: Kenya pishori milled rice — Specification C20A, C50A 18. 03. 2021

G/TBT/N/ARG/412/Corr.1 Argentina 22. 01. 2021 Corrigendum

Aktivní 
farmaceutické 
přísady (IFA) - 
ranitidin

Oznámený text je textem, který oznamuje, co bylo vynecháno v 
G/TBT/N/ARG/412 
The notified text that was omitted in G/TBT/N/ARG/412 is attached

C10P _

G/TBT/N/BRA/1130 Brazílie 22. 01. 2021 Notifikace Živočišné produkty

Oznámený technický předpis č. 118 ze dne 11. ledna 2021, který 
schvaluje postupy opakované kontroly dovážených jedlých 
živočišných produktů
The notified Technical Regulation No 118, 11 January 2021, 
approves re-inspection procedures for imported edible animal 
products.

C00A _
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G/TBT/N/BRA/966/Add.2/
Corr.1 Brazílie 22. 01. 2021 Corrigendum Syrovátka

MAPA zveřejnilo jednu opravu k technickému předpisu č. 94 ze dne 
18. září 2020, kterým se stanoví totožnost a minimální požadavky na 
jakost syrovátky a kyselé syrovátky.
MAPA has published one rectification on the Technical Regulation 
no. 94, 18 September 2020, setting the identity and minimum quality 
requirements for whey and acid whey.

C50A _

G/TBT/N/COL/238/Add.2 Kolumbie 22. 01. 2021 Addendum Sodík v prioritních 
potravinách

Technický předpis, který definuje maximální obsah sodíku ve 
zpracovaných potravinách.
The technical regulation that defines the maximum sodium content of 
the processed foods.

C50A, C80A _

G/TBT/N/EU/772 EU 22. 01. 2021 Notifikace Systémy varování u 
motorových vozidel

Systém detekce alkoholu v dechu řidiče u vozidel kategorií M a N
Driver's breath alcohol detection system for vehicles of categories M 
and N

T40T 23. 03. 2021

G/TBT/N/EU/770 EU 22. 01. 2021 Notifikace Alfa-cypermethrin

Tento návrh prováděcího nařízení Komise stanoví, že schválení 
účinné látky alfa-cypermethrinu je odňato v souladu s nařízením (ES) 
č. 1107/2009.
This draft Commission Implementing Regulation provides that the 
approval of the active substance alpha-cypermethrin is withdrawn in 
accordance with Regulation (EC) No 1107/2009.

C20A, C40A, 
S00S, S70E 23. 03. 2021

G/TBT/N/EU/774 EU 22. 01. 2021 Notifikace Terbuthylazin

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí 
nařízení (EU) č. 540/2011 a č. 820/2011, pokud jde o podmínky 
schválení účinné látky terbuthylazin.
Draft Commission Implementing Regulation amending Implementing 
Regulations (EU) No 540/2011 and 820/2011 as regards the 
conditions of approval of the active substance terbuthylazine.

C20A, C40A, 
S00S, S70E 23. 03. 2021

G/TBT/N/USA/1088/Rev.2 USA 22. 01. 2021 Revize Elektronické 
cigarety

Pozměňovací návrh pravidla zavádí označování; obsah nikotinu; 
obal; a normy na kvalitu produktů a požadavky pro maloobchodníky, 
kteří prodávají zapečetěné elektronické cigarety
The rule amendment establishes labeling; nicotine content; 
packaging; and product quality standards and requirements for 
retailers that sell manufacturer sealed electronic cigarette 
substances.

S00S, S10E, 
X00M, X40M 15. 02. 2021

G/TBT/N/USA/1638/Add.2/
Corr.1 USA 22. 01. 2021 Corrigendum Pračky a sušičky 

prádla

Zavedení nových tříd výrobků pro domácí pračky a sušičky prádla 
pro spotřebitele; Oprava 
Establishment of New Product Classes for Residential Clothes 
Washers and Consumer Clothes Dryers; Correction

N20E, S50E, 
X00M _
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G/TBT/N/USA/1694 USA 22. 01. 2021 Notifikace

Nízkoemisní vozidla 
(LEV) a vozidla s 
nulovými emisemi 
(ZEV)

Navrhované pravidlo, které snižuje emise skleníkových plynů (GHG) 
a dalších látek znečišťujících ovzduší z lehkých a středně těžkých 
vozidel přijetím nízkoemisních vozidel (LEV) a vozidel s nulovými 
emisemi (ZEV).
Proposed rule that reduces greenhouse gas (GHG) and other air 
pollutant emissions from light-duty and medium-duty vehicles by 
adopting the Low-Emission Vehicles (LEV) and Zero-Emission 
Vehicles (ZEV) standards.

S50E, S80E, 
T40T 22. 02. 2021

G/TBT/N/USA/1695 USA 22. 01. 2021 Notifikace
Motorová vozidla - 
kybernetická 
bezpečnost

Osvědčené postupy pro kybernetickou bezpečnost pro bezpečnost 
moderních vozidel
Cybersecurity Best Practices for the Safety of Modern Vehicles

T40T, SERV 15. 03. 2021
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