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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/BRA/1274 25. 10. 2021

Maso, masné 

výrobky a další 

živočišné produkty

Nařízení MAPA č. 430 otevírá 60ti denní lhůtu pro veřejné 

konzultace k návrhu vyhlášky, která stanoví požadavky na původ a 

kvalitu vařené šunky, výběrové vařené šunky, jemné vařené šunky a 

drůbeží vařené šunky.

MAPA Ordinance No. 430 opens a 60-day period for public 

consultation on proposal of the Ordinance that provides the Identity 

and Quality Requirements for boiled ham, superior cooked ham, 

tender cooked ham and poultry cooked ham.

20. 12. 2021

G/TBT/N/BRA/1275 25. 10. 2021

Maso, masné 

výrobky a další 

živočišné produkty

Vyhláška MAPA č. 420 otevírá 60ti denní lhůtu pro veřejnou 

konzultaci k návrhu požadavků na identitu a kvalitu hamburgerů.

MAPA Ordinance No. 420 opens a 60-day period for public 

consultation on proposal of the identity and quality requirements for 

hamburgers.

29. 12. 2021

G/TBT/N/UKR/205 26. 10. 2021
Zemědělské traktory 

a tažná vozidla

Objasňuje se definice orgánu pro schvalování typu v souladu s 

evropskou praxí, konkrétně, že orgán pro schvalování typu má být 

zřízen Ministerstvem agrární politiky a potravin Ukrajiny.

Clarifies the definition of the type approval authority in accordance 

with European practice, namely, that the type approval authority is 

to be established by the Ministry of Agrarian Policy and Food of 

Ukraine.

25. 11. 2021

G/TBT/N/UKR/206 26. 10. 2021
Topidla na tuhá 

paliva

Návrh technického předpisu stanoví požadavky na ekodesign pro 

uvádění na trh a do provozu lokálních topidel na pevná paliva o 

jmenovitém tepelném příkonu 50 kW nebo méně.

Draft of Technical Regulation establishes ecodesign requirements 

for the placing on the market and putting into service of solid fuel 

local space heaters with a nominal heat input of 50 kW or less.

25. 12. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174963?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174964?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174988?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174991?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/IND/215 27. 10. 2021 Trimethylfosfit 
Nařízení o trimethylfosfitu (kontrola kvality), 2021

Trimethyl Phosphite (Quality Control) Order, 2021
26. 12. 2021

G/TBT/N/BRA/1276 28. 10. 2021
Léky a zdravotnické 

prostředky

Vyhláška č. 538 ze dne 15. října 2021

Ordinance number 538, 15 October 2021 
_

G/TBT/N/BRA/1277 28. 10. 2021

Pevné systémy 

generující 

elektrickou energii 

(atmosférické 

emise)

Nařízení CONAMA stanoví maximální limity pro znečišťující látky v 

ovzduší pro stálé zdroje.

CONAMA Ordinance establishes maximum limits for air pollutants 

for fixed sources.

_

G/TBT/N/BRA/1278 28. 10. 2021 Letecký petrolej

Toto usnesení stanoví specifikace leteckého petroleje JET A a JET A-

1, alternativního leteckého petroleje a leteckého petroleje C (JET C).

This Resolution establishes the specifications of aviation kerosene 

JET A and JET A-1, alternative aviation kerosene and aviation 

kerosene C (JET C).

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175031?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175049?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175056?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175071?FromAllNotifications=True

