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Nové notifikace prioritních zemí
Číslo notifikace

Datum
zveřejnění
notifikace

Oblast

Stručný pracovní popis notifikace

Lhůta pro
připomínky

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 28. 01. 2021
use of lead acetate, pyrogallol, formaldehyde, and para
formaldehyde in personal hygiene products, cosmetics, and
perfumes.
Tento návrh usnesení mění přílohu normativního pokynu č. 64 ze dne
27. července 2020, který stanoví seznam aktivních složek
povolených v kosmetických přípravcích.
28. 01. 2021
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.

G/TBT/N/BRA/1116

Octan olovnatý,
pyrogallol,
18. 01. 2021 formaldehyd a
paraformaldehyd v
kosmetice

G/TBT/N/BRA/1117

Aktivní složky v
18. 01. 2021 kosmetických
přípravcích

G/TBT/N/BRA/1118

Tento návrh usnesení mění usnesení RDC č. 47 ze dne 8. září 2009,
které stanoví technické požadavky na vývoj, harmonizaci,
Příbalové informace aktualizaci, publikaci a poskytování příbalových informací pro
pro pacienty a
pacienty a zdravotnický personál.
18. 01. 2021
12. 02. 2021
zdravotnický
This draft resolution changes the Resolution – RDC number 47, 8
personál
September 2009, which establishes technical requirements for the
development, harmonization, updating, publication, and provision of
medicine leaflets to patients and healthcare professionals.

G/TBT/N/BRA/1119

Hodnocení
18. 01. 2021 pracovních rizik pesticidy

G/TBT/N/BRA/1120

18. 01. 2021 Léčivé přípravky

G/TBT/N/BRA/1121

G/TBT/N/BRA/1122

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
29. 03. 2021
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.
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.

Umělé slzy a
18. 01. 2021 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.

19. 01. 2021 Satelitní regulace

Revize satelitní regulace. Návrh nového obecného nařízení o satelitu.
Satellite regulation review. Draft of a new General Satellite
22. 02. 2021
Regulation.

G/TBT/N/BRA/1123

19. 01. 2021 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.

_

G/TBT/N/BRA/1124

Tato vyhláška zavádí Regulační agendu Národního dopravního
Regulační opatření - odboru - DENATRAN na dvouleté období 2020/2021.
19. 01. 2021
výrobky
This Ordinance establishes the Regulatory Agenda of the National
Traffic Department - DENATRAN for the biennium 2020/2021.

_

G/TBT/N/USA/1693

EPA navrhuje upravit některá data v souladu s normami pro
Obnovitelné palivo obnovitelné palivo (RFS).
20. 01. 2021
EPA is proposing to modify certain compliance dates under the
(RFS)
Renewable Fuel Standard (RFS).

11. 03. 2021

G/TBT/N/USA/1692

G/TBT/N/BRA/1125

G/TBT/N/BRA/1126

20. 01. 2021

21. 01. 2021

Systém kontroly
brzd

FRA navrhuje změnit své bezpečnostní normy brzdového systému
pro použití elektronické kontroly úniku vzduchu z brzdového
systému (eABS).
16. 03. 2021
FRA proposes to amend its brake system safety standards to address
operations using an electronic air brake slip (eABS) system.

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.

21. 01. 2021 Plastové kelímky

_

Tato vyhláška schvaluje závazné/jednoznačné (ustálené) nařízení pro
plastové kelímky na jedno použití.
01. 02. 2021
This ordinance approves the Consolidated Regulation for
Disposable Plastic Cups.

G/TBT/N/BRA/1127

G/TBT/N/BRA/1128

G/TBT/N/BRA/1129

G/TBT/N/BRA/1131

Kontejnery pro
přepravu
21. 01. 2021
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.

Tato vyhláška schvaluje závazné nařízení pro bezpečnostní vesty s
vysokou viditelností.
21. 01. 2021 Bezpečnostní vesty
_
This ordinance approves the Consolidated Regulation for High
Visibility Safety Vests.
Tato vyhláška schvaluje závazné nařízení pro dodavatele brzdového
pouzdra (Break-bush) ve formě technického předpisu pro kvalitu a
Brzdové pouzdro
požadavky na posuzování shody.
21. 01. 2021
_
(Break-bush)
This ordinance approves the Consolidated Regulation for The
Supplier of Break-bush, in the form of Quality Technical Regulation
and the Conformity Assessment Requirements.
Návrh normativního pokynu, kterým se stanoví postupy pro
kvalifikaci vnitrostátních nařízení registrovaných u Ministerstva pro
kontrolu produktů živočišného původu, které jsou určeny pro vývoz
Produkty
a tranzit.
22. 01. 2021
28. 02. 2021
živočišného původu 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.

G/TBT/N/BRA/1130

G/TBT/N/USA/1694

G/TBT/N/USA/1695

Oznámený technický předpis č. 118 ze dne 11. ledna 2021, který
schvaluje postupy opakované kontroly dovážených jedlých
živočišných produktů
22. 01. 2021 Živočišné produkty
_
The notified Technical Regulation No 118, 11 January 2021,
approves re-inspection procedures for imported edible animal
products.
Navrhované pravidlo, které snižuje emise skleníkových plynů (GHG)
a dalších látek znečišťujících ovzduší z lehkých a středně těžkých
Nízkoemisní
vozidel přijetím nízkoemisních vozidel (LEV) a vozidel s nulovými
vozidla (LEV) a
emisemi (ZEV).
22. 01. 2021
22. 02. 2021
vozidla s nulovými Proposed rule that reduces greenhouse gas (GHG) and other air
emisemi (ZEV)
pollutant emissions from light-duty and medium-duty vehicles by
adopting the Low-Emission Vehicles (LEV) and Zero-Emission
Vehicles (ZEV) standards.

Motorová vozidla - Osvědčené postupy pro kybernetickou bezpečnost pro bezpečnost
22. 01. 2021 kybernetická
moderních vozidel
bezpečnost
Cybersecurity Best Practices for the Safety of Modern Vehicles

15. 03. 2021

