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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/VNM/235 22. 08. 2022 Bezpečnost potravin

Návrh oběžníku, kterým se mění, doplňuje a zrušuje řada právních 

dokumentů o bezpečnosti potravin vydaných Ministrem 

zdravotnictví.

Draft Circular amending, supplementing and repealing a number of 

legal documents on food safety issued by the Minister of Health.

21. 10. 2022

G/TBT/N/RUS/136 22. 08. 2022
Výrobky obsahující 

nikotin

Návrh technického nařízení Euroasijské hospodářské unie 

„Technické nařízení o výrobcích obsahujících nikotin“. 

Draft technical regulation of the Eurasian Economic Union 

«Technical regulation on the nicotine containing products».

30. 11. 2022

G/TBT/N/VNM/234 22. 08. 2022
Zdravotní doplňky, 

doplňky stravy

Návrh národního technického nařízení o maximálním obsahu 

kontaminantů ve zdravotnických doplňcích. 

Draft National technical regulation on maximum level contaminants 

in health supplements.

21. 10. 2022

G/TBT/N/CHN/1692 23. 08. 2022

Bezpečnostní pásy v 

motorových 

vozidlech

Národní norma P.R.C., bezpečnostní pásy a zádržné systémy pro 

cestující v motorových vozidlech.

National Standard of the P.R.C., Safety-belts and Restraint Systems 

for Occupants of Power-driven Vehicles.

22. 10. 2022

G/TBT/N/CHN/1690 23. 08. 2022

Odolnost střechy 

osobních 

automobilů proti 

nárazu

Národní norma P.R.C., odolnost střechy osobních automobilů proti 

nárazu.

National Standard of the P.R.C., Roof Crush Resistance of 

Passenger Cars.

22. 10. 2022
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G/TBT/N/CHN/1693 23. 08. 2022

Ukotvení 

bezpečnostních pásů 

v motorových 

vozidlech

Národní norma P.R.C., ukotvení bezpečnostních pásů, ukotvení 

zádržných systémů pro cestující v motorových vozidlech

National Standard of the P.R.C., Safety-belt Anchorages, Restraint 

Systems Anchorages for Occupants of Power-driven Vehicles

22. 10. 2022

G/TBT/N/CHN/1698 23. 08. 2022

Bezpečnost sedadel 

a jejich ukotvení ve 

školních autobusech

Národní norma P.R.C., pevnost systémů sedadel pro studenty a jejich 

ukotvení ve speciálním školním autobuse.

National Standard of the P.R.C., the Strength of Student Seat 

Systems and Their Anchorages of Special School Bus.

22. 10. 2022

G/TBT/N/CHN/1696 23. 08. 2022

Aktualizace 

softwaru ve 

vozidlech

Národní norma P.R.C., všeobecné technické požadavky na 

aktualizaci softwaru ve vozidlech. 

National Standard of the P.R.C., General Technical Requirements 

for Software Update of Vehicles.

22. 10. 2022

G/TBT/N/CHN/1694 23. 08. 2022

Dětské bezpečnostní 

pásy v motorových 

vozidlech 

Národní norma P.R.C., zádržná zařízení pro děti v motorových 

vozidlech. 

National Standard of the P.R.C., Restraining Devices for Child 

Occupants of Power-driven Vehicles.

22. 10. 2022

G/TBT/N/CHN/1697 23. 08. 2022

Spotřeba paliva - 

těžká užitková 

vozidla

Národní norma P.R.C., limity spotřeby paliva pro těžká užitková 

vozidla. 

National Standard of the P.R.C., Fuel Consumption Limits for Heavy-

duty Commercial Vehicles.

22. 10. 2022

G/TBT/N/CHN/1691 23. 08. 2022

Bezpečnost 

osobních 

automobilů

Národní norma P.R.C., přední a zadní ochranná zařízení pro osobní 

automobily.

National Standard of the P.R.C., Front and Rear Protective Devices 

for Passenger Cars.

22. 10. 2022
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G/TBT/N/CHN/1695 23. 08. 2022

Bezpečnostní 

systém proti 

neoprávněnému 

použití motorových 

vozidel

Národní norma P.R.C., ochranné zařízení proti neoprávněnému 

použití motorových vozidel. 

National Standard of the P.R.C., Protective Device against 

Unauthorized Use of Motor Vehicles.

22. 10. 2022

G/TBT/N/USA/1911 24. 08. 2022 Sušicky prádla

Program úspory energie: normy pro úsporu energie pro spotřebitelské 

sušičky prádla 

Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for 

Consumer Clothes Dryers

24. 10. 2022

G/TBT/N/BRA/1441 25. 08. 2022
Líh v souvislosti s 

opičími neštovicemi

Tento návrh usnesení se považuje za mimořádné a dočasné povolení 

k volnému prodeji a darování lihu o koncentraci 70 % p/p (sedmdesát 

procent, vyjádřeno hmotnostně), v tekuté formě, řádně regulovaný 

společností Anvisa, z důvodu ohrožení veřejného zdraví 

mezinárodního významu v důsledku vypuknutí opičích neštovic.

This Draft Resolution is regarded to an extraordinary and 

temporary authorization of the free sale and donation of ethyl 

alcohol at a concentration of 70% p/p (seventy percent, expressed in 

weight by weight), in liquid physical form, duly regularized at 

Anvisa, due to the emergence of public health of international 

importance arising from the Monkeypox outbreak.

13. 09. 2022
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G/TBT/N/BRA/1440 25. 08. 2022

Léčiva a vakcíny v 

souvislosti s opičími 

neštovicemi

Toto usnesení obsahuje ustanovení o výjimečné a dočasné výjimce z 

obchodní registrace a o požadavcích na mimořádné povolení pro 

dovoz léčiv a vakcín získaných Ministerstvem zdravotnictví pro 

prevenci nebo léčbu opičích neštovic z důvodu ohrožení veřejného 

zdraví mezinárodního významu. 

This Resolution contains provisions on the exceptional and 

temporary exemption from market authorization and the 

requirements for exceptional authorization for the importation of 

medicines and vaccines acquired by the Ministry of Health for the 

prevention or treatment of Monkeypox, due to a public health 

emergency of international importance.

_

G/TBT/N/BRA/1442 26. 08. 2022
Léčivé a biologické 

přípravky

Návrh normativního pokynu, který stanoví metody a kritéria 

používaná pro postup optimalizované analýzy, ve kterém se 

hodnocení provedená rovnocenným zahraničním regulačním úřadem 

(EFRA) používají k analýze povolení k uvedení na trh a petice o 

povolení po uvedení na trh léčivých přípravků a biologických 

přípravků a žádost o přiměřenosti účinné farmaceutické látky 

(CADIFA) na národním území. 

Proposal for a Normative Instruction that establishes the modalities 

and criteria applied for the optimized analysis procedure, in which 

the evaluations conducted by the Equivalent Foreign Regulatory 

Authority (EFRA) are used to analyze the market authorization and 

post-market authorization petitions of medicines and biological 

products, and a letter of adequacy of active pharmaceutical 

ingredient (CADIFA), in national territory.

14. 10. 2022
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