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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/BRA/1415 08. 08. 2022 Radiofarmaka

Toto usnesení obsahuje ustanovení o obchodní registraci, 

oznamování, dovozu a kontrole kvality radiofarmak. 

This Resolution contains provisions on the marketing authorization, 

notification, import and quality control of radiopharmaceuticals.

_

G/TBT/N/USA/1909 09. 08. 2022 Toxické chemikálie

EPA vydala navrhované pravidlo přidat kategorii diizononylftalát 

(DINP) na seznam toxických chemikálií podléhajících požadavkům 

na podávání zpráv podle EPCRA a zákona o prevenci znečištění 

(PPA).

EPA issued a proposed rule to add a diisononyl phthalate (DINP) 

category to the list of toxic chemicals subject to the reporting 

requirements under EPCRA and the Pollution Prevention Act (PPA). 

07. 10. 2022

G/TBT/N/UKR/218 09. 08. 2022

Potravinářské 

výrobky a krmiva -

změna usnesení č. 

234

Usnesení Kabinetu ministrů Ukrajiny ze dne 9. března 2022 č. 234 

„O opatřeních k zajištění nepřetržitého zásobování dováženými 

potravinářskými výrobky a krmivy v režimu stanného práva“.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 9, 2022 

No. 234 "On measures to ensure the uninterrupted supply of 

imported food products and feeds under the martial law regime".

08. 10. 2022

G/TBT/N/USA/1910 10. 08. 2022
Ekologický chov 

dobytka a drůbeže 

Národní ekologický program (NOP); normy pro ekologický chov 

dobytka a drůbeže 

National Organic Program (NOP); Organic Livestock and Poultry 

Standards

11. 10. 2022
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G/TBT/N/CHN/1689 11. 08. 2022

Osobní vůz (včetně 

nového 

energetického 

vozidla)

Tento dokument specifikuje požadavky na výpočet, obchodování a 

řízení kreditů CAFC & NEV pro podniky vyrábějící osobní 

automobily v nové situaci. 

This document specifies the requirements for CAFC & NEV credits 

calculation, trading and management for passenger car enterprises 

under the new situation.

10. 10. 2022

G/TBT/N/BRA/1426 12. 08. 2022
Potravinářské 

technologie

Toto usnesení obsahuje ustanovení o mikrobiologických vzorcích 

potravin a jejich použití. 

This Resolution contains provisions on the microbiological patterns 

of foods and their application.  

_

G/TBT/N/BRA/1417 12. 08. 2022 Farmaceutické zboží

Tento normativní pokyn stanoví přijatelný denní příjem (ADI), 

akutní referenční dávku (DRfA) a maximální limity reziduí (MRL) 

pro účinné složky léčiv (API) veterinárních léčiv v potravinách 

živočišného původu. 

This normative instruction establishes the acceptable daily intake 

(ADI), the acute reference dose (DRfA) and maximum  residue limits 

(MRL) for active pharmaceuticals ingredients (API) of veterinary 

drugs in foods of animal origin.

_

G/TBT/N/BRA/1427 12. 08. 2022 Cukry a cukrovinky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o zdravotních požadavcích na 

cukr, invertní tekutý cukr, cukrářský cukr, stolní sladidlo, cukroví, 

bonbon, kakaový prášek, rozpustné kakao, čokoládu, bílou čokoládu, 

žvýkačku, kakaové máslo, kakaovou hmotu, melasu, melasu a 

rapaduru (panela). 

This Resolution contains provisions on health requirements of sugar, 

invert liquid sugar, confectionery sugar, table sweetener, candy, 

bonbon, cocoa powder, soluble cocoa, chocolate, white chocolate, 

chewing gum, cocoa butter, cocoa mass, molasses, molasses and 

rapadura (panela) .

_
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https://eping.wto.org/en/Search/Index?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-12&distributionDateTo=2022-08-12&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBRA%2F1426
https://eping.wto.org/en/Search/Index?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-12&distributionDateTo=2022-08-12&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBRA%2F1417
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G/TBT/N/BRA/1421 12. 08. 2022 Léky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o hodnocení rizik veterinárních 

léčivých přípravků pro lidské zdraví, maximálních limitech reziduí 

(MLRs) veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného 

původu a metodách analýzy pro účely posuzování shody. 

This Resolution contains provisions on human health risk 

assessment of veterinary medicinal products, maximum residue  

limits (MRLs) of veterinary medicinal products in foods of  animal 

origin and methods of analysis for conformity assessment purposes.

_

G/TBT/N/BRA/1422 12. 08. 2022
Potravinářské 

technologie

Toto usnesení obsahuje ustanovení o enzymech a enzymatických 

přípravcích pro použití jako technologická pomůcka při výrobě 

potravin určených k lidské spotřebě. 

This Resolution contains provisions on enzymes and enzymatic 

preparations for use as technology aid in the production of food  

intended for human consumption.

_

G/TBT/N/BRA/1423 12. 08. 2022
Potravinářské 

technologie

Toto usnesení obsahuje ustanovení o označování balených potravin.

This Resolution contains provisions on packaged food labeling.
_

G/TBT/N/BRA/1419 12. 08. 2022
Potravinářské 

technologie

Tento normativní pokyn stanoví maximální tolerované limity (LMT) 

kontaminantů v potravinách. 

This normative instruction establishes the maximum tolerated limits 

(LMT) of contaminants in food.

_

G/TBT/N/BRA/1425 12. 08. 2022
Potravinářské 

technologie

Toto usnesení obsahuje ustanovení o ochucovacích potravinářských 

přídatných látkách. 

This Resolution contains provisions on flavoring food additives.

_
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G/TBT/N/BRA/1420 12. 08. 2022
Káva, čaj, maté a 

koření

Tento normativní pokyn stanoví seznamy částí rostlinných druhů 

povolených pro přípravu čajů a pro použití jako koření. 

This normative instruction establishes the lists of parts of plant 

species authorized for the preparation of teas and for use as spices.  

_

G/TBT/N/BRA/1418 12. 08. 2022
Potravinářské 

technologie

Tento normativní pokyn stanoví mikrobiologické standardy potravin.

This normative instruction establishes microbiological standards of 

food.

_

G/TBT/N/BRA/1424
12. 08. 2022

Přípravky ze 

zeleniny, ovoce, 

ořechů nebo jiných 

částí rostlin 

Toto usnesení obsahuje ustanovení o zdravotních požadavcích na 

jedlé houby, ovocné produkty a zeleninové produkty. 

This Resolution contains provisions the health requirements of 

edible mushrooms, fruit products and vegetable products.

_

G/TBT/N/BRA/1416
12. 08. 2022

Osobní ochranné 

prostředky

Nová redakce regulační normy č. 06 – Osobní ochranné prostředky – 

OOP. 

New redaction of Regulatory Standard No. 06 - Personal Protective 

Equipment - PPE.

_

G/TBT/N/BRA/1428 12. 08. 2022
Potravinářské 

technologie

Toto usnesení obsahuje ustanovení o maximálních tolerovaných 

limitech (LMT) kontaminantů v potravinách, obecných zásadách pro 

jejich stanovení a metodách analýzy pro účely posouzení shody. 

This Resolution contains provisions on themaximum tolerated limits 

(LMT) of contaminants in foods, the general principles for their 

establishment and the methods of analysis for the purpose of 

conformity assessment.

_
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