
w 30 Nové notifikace prioritních zemí

Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/BRA/1217 26. 07. 2021 Pražená káva

Nařízení MAPA č. 364 otevírá 75denní období pro veřejné 

konzultace o návrhu technického předpisu pražené kávy.

MAPA Ordinance No. 364 opens a 75-day period for public 

consultation on a proposal of Technical Regulation of roasted 

coffee.

05. 10. 2021

G/TBT/N/VNM/203 28. 07. 2021 Léčiva

Návrh oběžníku o léčivých přípravcích podléhajících studii 

bioekvivalence a požadavcích na dokumentaci studií bioekvivalence 

při registraci za účelem oprávnění vstupu na trh ve Vietnamu

Draft Circular Regulating on drugs subject to bioequivalence study 

and requirements for bioequivalence studies dossiers in registration 

for marketing authorization in Vietnam

26. 09. 2021

G/TBT/N/USA/1753 29. 07. 2021

Telekomunikace a 

mobilní služby - 

širokopásmová data

Žádost o komentář k technickým požadavkům na mobilní výzvy, 

ověřování a procesy "crowdsource" vyžadované podle zákona o 

širokopásmových datech 

Comment Sought on Technical Requirements for the Mobile 

Challenge, Verification, and Crowdsource Processes Required 

Under the Broadband Data Act 

27. 08. 2021

G/TBT/N/BRA/1218 29. 07. 2021 Čerpadla

Nařízení Inmetro č. 319 konsoliduje požadavky na posuzování shody 

u odstředivých čerpadel

Inmetro Ordinance No. 319 consolidates the conformity assessment 

requirements for centrifugal pumps

_

G/TBT/N/BRA/1218 29. 07. 2021 Čerpadla

Nařízení Inmetro č. 319 konsoliduje požadavky na posuzování shody 

u odstředivých čerpadel

Inmetro Ordinance No. 319 consolidates the conformity assessment 

requirements for centrifugal pumps

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173440?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173465?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173537?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173530?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173530?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1219 30. 07. 2021
Telekomunikace 

(mobilní telefony)

Veřejná konzultace za účelem aktualizace požadavků na technické 

posouzení shody mobilního telefonu.

Public Consultation to update the requirements for the technical 

conformity assessment of mobile phone.

24. 09. 2021

G/TBT/N/BRA/1220 30. 07. 2021 Telekomunikace

Veřejná konzultace za účelem aktualizace požadavků na technické 

posouzení shody koncové přístupové stanice

Public Consultation to update the requirements for technical 

conformity assessment of terminal access station

24. 09. 2021

G/TBT/N/BRA/1221 30. 07. 2021
Bezpečnostní 

systém vozidel

Usnesení CONTRAN č. 859 poskytuje v bezpečnostním systému 

nákladních vozidel s korbou typu sklápěč a tahačů určených pro 

pohyb a provoz tažených vozidel s korbou typu sklápěč.

CONTRAN Resolution No. 859 provides on the safety system for 

trucks with tipper type body and tractor trucks intended for the 

movement and operation of towed vehicles with tipper type body.

_

G/TBT/N/BRA/1222 30. 07. 2021
Balené živočišné 

výrobky

Nařízení MAPA č. 240 mění přílohu normativního pokynu MAPA č. 

22 ze dne 24. listopadu 2005, který schvaluje technický předpis pro 

označování balených živočišných výrobků.

MAPA Ordinance No. 240 amends the annex to MAPA Normative 

Instruction No. 22 of 24 November 2005, which approves the 

technical regulation for the labelling of packaged animal products.

_

G/TBT/N/RUS/120 30. 07. 2021 Léčivé přípravky

Návrh pokynu pro farmaceutický vývoj léčivých přípravků pro 

použití v pediatrické praxi

Draft guideline for the pharmaceutical development of medicinal 

products for use in paediatric practice

28. 08. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173574?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173575?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173576?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173577?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173584?FromAllNotifications=True

