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G/TBT/N/UKR/221 15. 08. 2022
Elektrické chladicí 

spotřebiče 

Návrh technického předpisu stanoví požadavky na ekodesign 

elektrických chladicích spotřebičů napájených ze sítě s celkovým 

objemem větším než 10 litrů a menším nebo rovným 1500 litrů. 

Draft of  Technical Regulation establishes ecodesign requirements 

for electric mains-operated refrigerating appliances with a total 

volume of more than 10 litres and less than or equal to 1500 litres. 

14. 10. 2022

G/TBT/N/BRA/1431 15. 08. 2022 Léky

Toto usnesení obsahuje ustanovení o registraci, změnách a revalidaci 

registrace probiotických léčiv. 

This Resolution contains provisions on marketing authorization, 

changes and revalidation of marketing authorization of probiotic 

drugs.   

_

G/TBT/N/BRA/1430 15. 08. 2022
Potravinářské 

technologie

Toto usnesení obsahuje ustanovení o hygienických požadavcích na 

směsi pro přípravu potravin a na potraviny určené k přímé spotřebě.

This Resolution contains provisions on sanitary requirements of 

food preparation mixtures and ready-to-eat foods.   

_

G/TBT/N/BRA/1438 15. 08. 2022

Obiloviny; 

přípravky z obilnin, 

mouky, škrobu nebo 

mléka; cukrářské 

výrobky 

Toto usnesení obsahuje ustanovení o hygienických požadavcích na 

škroby, sušenky, celozrnné obiloviny, zpracované obiloviny, otruby, 

mouku, celozrnnou mouku, těstoviny a chléb. 

This Resolution contains provisions on sanitary requirements of 

starches, biscuits, cereals whole grains, processed cereals, bran, 

flour, wholemeal flour, pasta and bread.

_
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G/TBT/N/UKR/219 15. 08. 2022

Potraviny a složky 

potravin ošetřené 

ionizujícím zářením

Návrh vyhlášky stanoví schválení požadavků na potraviny a složky 

potravin ošetřené ionizujícím zářením. Některá ustanovení těchto 

požadavků se rovněž zabývají specifiky označování potravin 

ošetřených ionizujícím zářením. 

The draft Order provides for the approval of the Requirements for 

foods and food ingredients treated with ionising radiation. Certain 

provisions of these Requirements also deal with the specifics of the 

labelling of foods treated with ionising radiation.

14. 10. 2022

G/TBT/N/BRA/1433 15. 08. 2022
Káva, čaj, maté a 

koření 

Toto usnesení obsahuje ustanovení o zdravotních požadavcích na 

kávu, ječmen, čaje, yerba maté, koření, ochucovadla a omáčky.

This Resolution contains provisions on health requirements of 

coffee, barley, teas, yerba mate, spices, seasonings and sauces.

_

G/TBT/N/BRA/1432 15. 08. 2022 Vody

Toto usnesení obsahuje ustanovení o hygienických požadavcích na 

balené vody a led pro lidskou spotřebu. 

This Resolution contains provisions on sanitary requirements of 

bottled water and of ice for human consumption.

_

G/TBT/N/BRA/1436 15. 08. 2022 Zmrzliny

Toto usnesení obsahuje ustanovení o zdravotních požadavcích na 

jedlé zmrzliny a přípravky pro jedlé zmrzliny. 

This Resolution contains provisions on the health requirements of 

edible ice cream and preparations for edible ice cream.

_

G/TBT/N/BRA/1437 15. 08. 2022 Obiloviny 

Toto usnesení obsahuje ustanovení o požadavcích na složení a 

označování potravin obsahujících obiloviny a pseudocereálie pro 

klasifikaci a identifikaci jako integrální a pro zdůraznění přítomnosti 

celých složek. 

This Resolution contains provisions on the requirements of 

composition and labeling of foods containing cereals and 

pseudocereals for classification and identification as integral and 

for highlight of the presence of whole ingredients.

_
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G/TBT/N/BRA/1434 15. 08. 2022 Sůl 

Toto usnesení obsahuje ustanovení o hygienických požadavcích na 

sůl s nízkým obsahem sodíku, potravinách pro kontrolu hmotnosti, 

potravinách pro diety s omezením živin a potravinách pro diety s 

kontrolovaným příjmem cukrů. 

This Resolution contains provisions on the sanitary requirements of 

low sodium salt, foods for weight control, foods for diets with 

nutrient restriction and foods for diets with a controlled intake of 

sugars.

_

G/TBT/N/BRA/1429 15. 08. 2022
Potravinářské 

technologie

Toto usnesení obsahuje ustanovení o zdravotních požadavcích na 

nutričně modifikované potraviny. 

This Resolution contains provisions on health requirements of 

nutritionally modified foods.

_

G/TBT/N/UKR/220 15. 08. 2022
Dezinfekční 

prostředky

Návrh zákona je zaměřen na úpravu problematiky státní registrace 

dezinfekčních prostředků, zlepšení postupu státní registrace 

dezinfekčních prostředků prostřednictvím potvrzení jejich účinnosti 

(konkrétní činnosti) a odborného prověřování spisů k dezinfekčním 

prostředkům při jejich státní registraci. 

The draft Law is aimed at regulating the issues of state registration 

of disinfectants, improving the procedure for state registration of 

disinfectants through confirmation of their effectiveness (specific 

activities) and expert examination of dossiers for disinfectants 

during their state registration.

14. 10. 2022

G/TBT/N/BRA/1435
15. 08. 2022

Potravinářské 

technologie

Toto usnesení obsahuje ustanovení o zdravotních požadavcích na 

obohacování a obnovu potravin. 

This Resolution contains provisions on health requirements for 

enrichment and food restoration.

_
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G/TBT/N/IND/233 18. 08. 2022

Mléko a mléčné 

výrobky, vepřové 

maso a vepřové 

výrobky, ryby a 

produkty rybolovu

Nařízení související s požadavkem zdravotního osvědčení spolu s 

dovezenou potravinovou zásilkou mléka a mléčných výrobků, 

vepřového masa a výrobků z vepřového masa a ryb a rybích výrobků. 

Order related to requirement of Health certificate accompanied with 

imported food consignment of Milk and Milk Products, Pork and 

Pork Products & Fish and Fish Products.

17. 10. 2022

G/TBT/N/BRA/1439
19. 08. 2022

Potravinářské 

výrobky obecně

Toto usnesení povoluje používání potravinářských přídatných látek a 

technologických pomocných látek v různých kategoriích potravin.

This Resolution authorizesthe use of food additives and technology 

aids in various food categories.

_
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