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Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/USA/1899 26. 07. 2022

Čárový kód štítku s 

národním lékovým 

kódem (NDC)

Požadavky na revizi formátu národního lékového kódu a čárového 

kódu lékové etikety. 

Revising the National Drug Code Format and Drug Label Barcode 

Requirements.

22. 11. 2022

G/TBT/N/USA/1900 26. 07. 2022
Ventilátory a 

dmychadla 

Oznámení o navrhované tvorbě pravidel, žádost o komentář do 23. 

září 2022 a oznámení o veřejném zasedání dne 2. srpna 2022. DOE 

navrhuje zavést zkušební postup pro ventilátory a dmychadla, včetně 

ventilátorů s cirkulací vzduchu. 

Notice of proposed rulemaking, request for comment by 23 

September 2022, and announcement of public meeting on 2 August 

2022. DOE proposes to establish a test procedure for fans and 

blowers, including air-circulating fans.

23. 09. 2022

G/TBT/N/MEX/513 27. 07. 2022

Emise 

formaldehydu v 

dřevotřískových 

deskách

NÁVRH oficiální mexické normy PROY-NOM-203-SE-2020, která 

stanoví maximální přípustné limity emisí formaldehydu v 

dřevotřískových deskách a dřevovláknitých deskách vyrobených s 

močovinoformaldehydem a ve výrobcích vyrobených z tohoto typu 

desek. 

PROJECT of the Official Mexican Standard PROY-NOM-203-SE-

2020, which establishes the maximum permissible limits of 

formaldehyde emission in wood particle boards and wood fiber 

boards made with urea formaldehyde and in products made with this 

type of boards.

25. 09. 2022

G/TBT/N/USA/1903 27. 07. 2022
Vozidla s nízkými a 

nulovými emisemi

Navrhované pravidlo reviduje ustanovení týkající se vozidel s 

nízkými a nulovými emisemi. 

Proposed rule - Revises provisions relating to low and zero 

emissions vehicles. 

_
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G/TBT/N/USA/1904 27. 07. 2022
Různé elekrické 

spotřebiče

Navrhované pravidlo týkající se energetických norem spotřebičů.

Proposed rule relating to appliance energy standards.
12. 08. 2022

G/TBT/N/USA/1902 27. 07. 2022
Šikmé pražce pro 

kojence

Zákaz šikmých pražců pro kojence. 

Ban of Inclined Sleepers for Infants.
25. 08. 2022

G/TBT/N/MEX/512 27. 07. 2022 Hračky

NÁVRH oficiální mexické normy PROY-NOM-253-SE-2021, 

Hračky - požadavky na mechanickou, fyzickou, elektrickou a 

hořlavou bezpečnost. 

PROJECT of the Official Mexican Standard PROY-NOM-253-SE-

2021, Toys-Requirements for mechanical, physical, electrical and 

flammability safety.

25. 09. 2022

G/TBT/N/USA/1901 27. 07. 2022
Nárazníky do 

dětských postýlek

Zákaz nárazníků do postýlky. 

Ban of Crib Bumpers.
25. 08. 2022

G/TBT/N/MEX/514 27. 07. 2022
Výtahy pro cestující 

a náklad

NÁVRH oficiální mexické normy PROY-NOM-053-SE-2020, 

Elektrické trakční výtahy pro cestující a náklad - bezpečnostní 

specifikace a zkušební metody pro nová zařízení (ruší PROY-NOM-

053-SCFI-2017 a bude zrušeno NOM-053- SCFI-2000) 

PROJECT of Mexican Official Standard PROY-NOM-053-SE-2020, 

Electric traction elevators for passengers and cargo-Safety 

specifications and test methods for new equipment (cancels PROY-

NOM-053-SCFI-2017 and will cancel the NOM-053-SCFI-2000)

25. 09. 2022

G/TBT/N/MEX/515 28. 07. 2022 Zápalky

Tento oficiální mexický návrh normy je použitelný pro vnitrostátně 

vyráběné a dovážené zápalky a zápalky, které jsou uváděny na trh na 

vnitrostátním území. 

This Mexican Official Standard Project is applicable to nationally 

manufactured and imported matches and matches. that are marketed 

within the national territory.

26. 09. 2022
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G/TBT/N/BRA/1414 28. 07. 2022
Výrobky pro 

veterinární použití

Vyhláška MAPA/SDA č. 624 otevírá 75denní lhůtu pro veřejnou 

konzultaci návrhu nařízení, která schvaluje nařízení registrace, 

používání a dozor nad výrobky pro veterinární použití.

MAPA/SDA Ordinance No. 624 opens a 75-day period for public 

consultation of draft Decree that approves the regulation of 

registration, employment and supervision of products for veterinary 

use.

23. 09. 2022
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