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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/VNM/237 13. 09. 2022

Rozlišení 

průmyslového 

alkoholu od 

potravinářského

Návrh oběžníku řídících opatření k rozlišení průmyslového alkoholu 

od potravinářského alkoholu. 

Draft of Circular guiding measures to distinguish industrial alcohol 

from food alcohol.

12. 11. 2022

G/TBT/N/UKR/227 13. 09. 2022
Zdravotnické 

prostředky

Návrh usnesení Kabinetu ministrů Ukrajiny o změnách některých 

usnesení Kabinetu ministrů Ukrajiny o uznávání výsledků 

posuzování shody. 

Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On 

Amendments to Some Resolutions of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine on the Recognition of Conformity Assessment Results".

13. 10. 2022

G/TBT/N/USA/1916 13. 09. 2022
Radioaktivní 

materiál

Nebezpečné materiály: kompatibilita s nařízeními Mezinárodní 

agentury pro atomovou energii 

Hazardous Materials: Compatibility With the Regulations of the 

International Atomic Energy Agency

12. 12. 2022

G/TBT/N/MEX/516 13. 09. 2022
Přeprava 

nebezpečného zboží

NÁVRH oficiální mexické normy PROY-NOM-006-SCT2/2022, 

základní aspekty pro vizuální kontrolu zařízení určeného k přepravě 

nebezpečného zboží. 

PROJECT of the Mexican Official Standard PROY-NOM-006-

SCT2/2022, Basic aspects for the visual inspection of the unit 

destined to the transport of dangerous goods.

12. 11. 2022

https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-13&viewData=G%2FTBT%2FN%2FVNM%2F237
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-13&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUKR%2F227
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-13&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F1916
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-13&viewData=G%2FTBT%2FN%2FMEX%2F516


G/TBT/N/BRA/1445 14. 09. 2022 Léčiva

Toto usnesení obsahuje ustanovení o validaci a testech 

proniknutelnosti s buňkami Caco-2. 

This Resolution contains provisions on validation and permeability 

assays with Caco-2 cells.

_

G/TBT/N/USA/1917 14. 09. 2022

Výkonnost motoru a 

paliva pro těžký 

provoz - motorová 

vozidla

Vylepšení pro vysoce výkonný motor a palivovou účinnost vozidla, 

zkušební postupy a další technické změny. 

Improvements for Heavy-Duty Engine and Vehicle Fuel Efficiency, 

Test Procedures, and Other Technical Amendments.

14. 11. 2022

G/TBT/N/BRA/1444 14. 09. 2022 Léčiva

Toto usnesení zavádí dočasný optimalizovaný analytický postup, ve 

kterém jsou analýzy provedené ekvivalentním zahraničním 

regulačním úřadem využívány k ověřeným analýzám obchodní 

žádosti a žádosti o registraci po uvední na trh léčivých přípravků, 

biologických přípravků a jejich vstupů. 

This Resolution establishes a temporary optimized analysis 

procedure, in which the analyzes conducted by an Equivalent 

Foreign Regulatory Authority are used for the verified analysis of 

the market authorization and post-market authorization petitions of 

medicines, biological products and their inputs.

_

G/TBT/N/BRA/1447 14. 09. 2022 Potraviny

Tento návrh usnesení obsahuje ustanovení o regularizaci potravin a 

obalů v kompetenci Národního systému zdravotního dozoru (SNVS) 

určený pro zásobování na území státu. 

This Draft Resolution contains provisions on the regularization of 

food and packaging under the competence of the National Health 

Surveillance System (SNVS) intended for supply in the national 

territory.

13. 12. 2022

https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-14&distributionDateTo=2022-09-14&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBRA%2F1445
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-14&distributionDateTo=2022-09-14&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F1917
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-14&distributionDateTo=2022-09-14&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBRA%2F1444
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-14&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBRA%2F1447


G/TBT/N/BRA/1448 14. 09. 2022
Zdravotnické 

prostředky

Tento návrh usnesení obsahuje ustanovení o základních požadavcích 

na bezpečnost a výkon, které se vztahují na zdravotnické prostředky 

a zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro (IVD). 

This Draft Resolution contains provisions on the essential safety and 

performance requirements applicable to medical devices and in vitro 

diagnostic (IVD) medical devices.

14. 11. 2022

G/TBT/N/BRA/1446 14. 09. 2022
Potravinářské 

technologie

Tento návrh usnesení obsahuje ustanovení o navrhované normativní 

instrukci, která stanovuje formu regularizace různých kategorií 

potravin a obalů a příslušnou dokumentaci, která musí být 

předložena.

This Draft Resolution contains provisions on a proposed Normative 

Instruction that "Establishes the form of regularization of the 

different categories of food and packaging, and the respective 

documentation that must be presented"

13. 12. 2022

G/TBT/N/CHN/1699 14. 09. 2022
Dohled nad online 

distribucí kosmetiky

Dokument má standardizovat online distribuci kosmetiky a způsob 

služby na platformě elektronického obchodu s kosmetikou, aby byla 

zajištěna bezpečnost zdraví spotřebitelů. 

The document is to standardize the online cosmetics distribution and 

the service behavior on e-commerce platform of cosmetics to ensure 

the safety of consumers' health.

13. 11. 2022

G/TBT/N/VNM/238 15. 09. 2022

Maximální 

povolený limit POP 

ve výrobcích, 

produktech, 

komoditách a 

zařízení

Návrh národního technického nařízení o prahových hodnotách 

perzistentních organických sloučenin (POPs) ve výrobcích, 

produktech, komoditách a zařízeních. 

Draft National Technical Regulation on thresholds for Persistent 

Organic Pollutants (POPs) in articles, products, commodities and 

equipment.

14. 11. 2022

https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-14&distributionDateTo=2022-09-14&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBRA%2F1448
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-14&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBRA%2F1446
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-14&viewData=G%2FTBT%2FN%2FCHN%2F1699
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-15&distributionDateTo=2022-09-15&viewData=G%2FTBT%2FN%2FVNM%2F238


G/TBT/N/USA/1918 16. 09. 2022 Chemické látky

Modifikace nových významných použití určitých chemických látek 

(21-1.M). 

Modification of Significant New Uses of Certain Chemical 

Substances (21-1.M).

17. 10. 2022

https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-16&distributionDateTo=2022-09-16&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F1918

