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Číslo notifikace
Datum 

zveřejnění 
notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace Lhůta pro 
připomínky

G/TBT/N/MEX/491 01. 02. 2021 Elektomagnetické 
záření 

Toto technické opatření stanoví technické specifikace pro splnění 
maximálních limitů elektromagnetického záření pro radiofrekvenci 
výrobků, zařízení, vybavení nebo přístrojů v oblasti telekomunikací.
This Technical Provision establishes the technical specifications for 
the fulfillment of the maximum limits of electromagnetic radiation of 
radiofrequency of the products, equipment, devices or apparatus in 
the field of telecommunications.

02. 04. 2021

G/TBT/N/BRA/1133 03. 02. 2021 Drůbeží farmy

Vyhláška č. 202 ze dne 26. ledna 2021 otevírá 45denní lhůtu pro 
připomínky k návrhu technického předpisu, který stanoví minimální 
požadavky na prostory a zařízení pro úpravu a provoz drůbežích 
farem a jednotek na zpracování vajec a derivátů.
Ordinance No. 202, 26 January 2021, opens a 45-day period for 
comments on a draft of a Technical Regulation that establish the 
minimum requirements for premises and equipment for settlement 
and operation of poultry farms and for eggs and derivatives 
processing units.

12. 03. 2021

G/TBT/N/BRA/1132 03. 02. 2021
Veterinární 
přípravky - limity 
reziduí MRL

Oznámené nařízení č. 200 ze dne 22. ledna 2021 stanoví postupy pro 
přiměřenost registrace veterinárních přípravků při změně 
maximálního limitu reziduí - MRL.
The notified Ordinance No. 200, 22 January 2021, establishes 
procedures for the adequacy of registration of veterinary products 
when the Maximum Residue Limit – MRL changes.

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170162?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170185?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170184?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1696 03. 02. 2021 Jaderné elektrárny

NRC navrhuje změnit své předpisy tak, aby zahrnovaly referenční 
navrhované revize tří regulačních pokynů, které by schválily nové, 
revidované a znovu potvrzené případy Kodexu vydané Americkou 
společností strojních inženýrů.
NRC is proposing to amend its regulations to incorporate by 
reference proposed revisions of three regulatory guides, which 
would approve new, revised, and reaffirmed Code Cases published 
by the American Society of Mechanical Engineers. 

05. 04. 2021

G/TBT/N/BRA/1134 05. 02. 2021 Bezpečnostní skla 
pro automobily

Nařízení Inmetro č. 34 ze dne 2. února 2021 konsoliduje technické 
předpisy o kvalitě a požadavky na posuzování shody bezpečnostních 
skel pro automobily.
Ordinance  Inmetro Nº 34 of 02 February 2021 consolidates The 
Technical Quality Regulations and Conformity Assessment 
Requirements for Automotive Safety Glasses.

_

G/TBT/N/UKR/178 05. 02. 2021 Námořní zařízení

Návrh usnesení kabinetu ministrů Ukrajiny „O schválení technického 
předpisu pro námořní zařízení“ 
Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On 
Approval of Technical regulation on marine equipment"

06. 04. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170194?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170211?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170208?FromAllNotifications=True
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