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Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/UKR/203 27. 09. 2021 Nebezpečný odpad

Návrh nařízení Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny „O schválení 

státních sanitárních-hygienických pravidel a norem definice třídy 

nebezpečnosti odpadu“

Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On approval of 

State sanitary-hygienic rules and norms of the waste hazard’s class 

definition"

01. 11. 2021

G/TBT/N/USA/1780 29. 09. 2021
Vysokoteplotní 

reaktory

Přijatelnost kódu ASME oddíl III, divize 5, Vysokoteplotní reaktory; 

žádost o komentář

Acceptability of ASME Code Section III, Division 5, High 

Temperature Reactors; request for comment  

19. 10. 2021

G/TBT/N/USA/1781 29. 09. 2021
Nádoby z 

polystyrenové pěny

Nádoba z expandované polystyrenové pěny

Expanded Polystyrene Foam Container
22. 11. 2021

G/TBT/N/USA/1782 29. 09. 2021
Nákladní vozidla s 

nulovými emisemi

Navrhované pravidlo zajišťuje roční požadavky na prodej středních a 

těžkých nákladních vozidel s nulovými emisemi pro uvedené 

modelové roky. 

Proposed rule provides for annual zero emission medium and heavy 

duty truck sales requirements for specified model years.

17. 11. 2021

G/TBT/N/BRA/1265 01. 10. 2021

Imunoglobulin - v 

souvislosti se SARS-

CoV-2

Toto usnesení poskytuje mimořádným a dočasným způsobem 

požadavky na dovoz a používání imunoglobulinu pro humánní 

použití.

The resolution provides, in an extraordinary and temporary manner, 

the requirements for the import and use of human immunoglobulin.

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174497?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174565?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174572?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174573?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174599?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1266 01. 10. 2021 Lidské tkáně

Toto usnesení mění usnesení č. 55 ze dne 11. prosince 2015, které 

obsahuje informace o správných postupech v lidských tkáních pro 

terapeutické použití.

This resolution changes Resolution number 55, 11 December 2015, 

which disposes about Good Practices in Human Tissues for 

therapeutic use.

_

G/TBT/N/BRA/1267 01. 10. 2021

Různé výrobky pro 

vědecký a 

technologický 

výzkum

Návrh na změnu usnesení č. 172 ze dne 8. září 2017, který upravuje 

postupy pro dovoz a vývoz zboží a výrobků určených pro vědecký 

nebo technologický výzkum a výzkum zahrnující člověka a stanoví 

další ujednání. 

Proposal to amend the Resolution Number 172, 8 September 2017, 

which disposes about procedures for the import and export of goods 

and products intended for scientific or technological research and 

research involving human beings, and it gives other arrangements.

13. 10. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174600?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174601?FromAllNotifications=True

