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Nové notifikace prioritních zemí
Číslo notifikace

Datum
zveřejnění
notifikace

Oblast

Stručný pracovní popis notifikace

Lhůta pro
připomínky

Elektrická a
23. 02. 2021 elektronická
zařízení

Návrh usnesení kabinetu ministrů Ukrajiny „O změnách příloh č. 3 a
4 k technickému předpisu o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“
The draft Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine "On
25. 03. 2021
Amendments to Annexes 3 and 4 to the Technical regulation on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment"

G/TBT/N/UKR/184

23. 02. 2021 Emise hluku

Návrh usnesení navrhuje odložit vstup v platnost usnesení Kabinetu
ministrů Ukrajiny ze dne 4. prosince 2019 č. 1186 „O schválení
technického předpisu pro emise hluku v životním prostředí zařízením
pro venkovní použití“ (oznámeno pod G/TBT/N/UKR/151/Add.1) do
1. ledna 2022.
25. 03. 2021
The draft Resolution proposes to postpone the entry into force of the
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 4 December
2019 No. 1186 "On approval of the Technical regulation for noise
emission in the environment by equipment for use outdoors"
(notified as G/TBT/N/UKR/151/Add.1) until 1 January 2022.

G/TBT/N/BRA/1137

Oběžník č. 12/2021/DIPOA/SDA/MAPA, Pokyny k dovozním
postupům pro nejedlé a jedlé živočišné produkty osvobozené od
Nejedlé a jedlé
registrace vyvážené do Brazílie
23. 02. 2021
_
živočišné produkty Circular Letter No. 12/2021/DIPOA/SDA/MAPA, Guidance on
import procedures for non-edible and edible animal products exempt
from registration exported to Brazil

G/TBT/N/UKR/183

G/TBT/N/BRA/1138

23. 02. 2021 Pečeť integrity

G/TBT/N/UKR/185

Přírodní minerální
24. 02. 2021 voda a pramenitá
voda

G/TBT/N/TUR/162

25. 02. 2021

Ochrana životního
prostředí

G/TBT/N/TUR/163

25. 02. 2021

Energetické
štítkování

Oznámené nařízení č. 32 ze dne 5. února 2021 schvaluje nařízení
„Více pečeti integrity“ pro rok 2021/2022 zaměřené na společnosti a
agropodnikatelská družstva.
The notified Ordinance No. 32, 05 February 2021, approves the
regulation of the "More Integrity Seal" for the year 2021/2022,
aimed at companies and agribusiness
Návrh vyhlášky Ministerstva pro rozvoj hospodářství, obchodu a
zemědělství Ukrajiny „O schválení hygienických požadavků na
výrobu a oběh přírodní minerální vody a pramenité vody“
The draft Order of the Ministry for Development of Economy, Trade
and Agriculture of Ukraine "On approval of the Hygienic
requirements for the production and circulation of natural mineral
water and spring water"
Nařízení připravené na základě směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o harmonizaci právních
předpisů členských států, kterou se stanoví rámec pro stanovení
požadavků na ekodesign energeticky významných výrobků.
Regulation prepared based on the Directive 2009/125/EC of the
European Parliament and of Council of 21 October 2009 on the
Harmonization of Laws of Member States establishing a framework
for the setting of ecodesign requirements for energy-related
products.
Nařízení připravené na základě nařízení Evropského parlamentu a
Rady 2017/1369/EU ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví
rámec pro označování energetickými štítky v rámci souladu s
právními předpisy Evropské unie.
Regulation prepared based on the Regulation 2017/1369/EU of the
European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a
framework for energy labelling in the framework of alignment with
the legislation of European Union.

_

26. 03. 2021

01. 03. 2021

01. 03. 2021

G/TBT/N/TUR/164

G/TBT/N/TUR/165

G/TBT/N/BRA/1139

G/TBT/N/BRA/1140

Komunikace k TS EN ISO 4957 Norma pro nástrojové oceli
Communique on TS EN ISO 4957 Tool Steels Standard

26. 04. 2021

Návrh komuniké o požadavcích na ekodesign chladicích spotřebičů
(2019/2019/EU)
Draft Communique on Ecodesign Requirements for Refrigerating
Appliances (2019/2019/EU)

01. 03. 2021

26. 02. 2021 Čerpací zařízení

Nařízení, které stanoví kritéria, která by měla být dodržována při
výrobě a používání hmatatelných objemových opatření zaměřených
na ověření správného fungování měřidel čerpadel kapalného paliva
Regulation that establishes the criteria that should be observed in
the manufacture and use of materialized volume measures aimed at
verifying the correct operation of liquid fuel meter pumps

-

26. 02. 2021 Laboratorní sklo

Technický předpis, který stanoví kritéria, která je třeba dodržovat při
výrobě a používání fyzických objemových měr, 100 ml odměrných
lahví s broušeným sklem a víkem, stanovených v příloze konsolidované znění.
Approves the Metrological Technical Regulation that establishes the
criteria to be observed in the manufacture and use of materialized
volume measures, 100mL graduated cylinders with ground glass and
lid, set in the Annex- Consolidated.

25. 02. 2021 Nástrojová ocel

25. 02. 2021

Ekodesign
chladících zařízení

G/TBT/N/BRA/1141

G/TBT/N/BRA/1142

Hustoměry,
26. 02. 2021 teploměry,
barometry

Metrologický technický předpis, který stanoví minimální podmínky,
které je třeba dodržovat při konstrukci a používání
termokompenzovaných hustoměrů pro měření alkoholu, stanovených
v příloze - Konsolidované znění.
Metrological Technical Regulation that establishes the minimum
conditions that must be observed in the construction and use of
thermocompensated alcohol-reading densimeters, set out in the
Annex - Consolidated.

26. 02. 2021 Hustoměry

Metrologický technický předpis, který stanoví kritéria, která je třeba
dodržovat při výrobě a používání skleněných hustoměrů konstantní
hmotnosti používaných při stanovení měrné hmotnosti ropy,
kapalných derivátů, směsí ethylalkoholu (ethanolu) s vodou, teploty
20 °C - Konsolidované.
Metrological Technical Regulation that establishes the criteria to be
observed in the manufacture and use of glass densimeters, of
constant mass, used in the determination of the specific mass of
petroleum, liquid derivates, ethyl alcohol (ethanol) mixtures with
water, the temperature of 20° - Consolidated.

G/TBT/N/TUR/166

26. 02. 2021

Energetické
štítkování

G/TBT/N/TUR/167

26. 02. 2021

Energetické
štítkování

Návrh sdělení o energetickém označování chladniček (2019/2016/
EU)
01. 03. 2021
Draft Communique on Energy Labelling of Refrigerating Appliances
(2019/2016/EU)
Návrh sdělení o požadavcích na ekodesign chladniček s funkcí
přímého prodeje
01. 03. 2021
Draft Communique on Ecodesign Requirements for Refrigerating
Appliances with a Direct Sales Function

G/TBT/N/TUR/168

G/TBT/N/TUR/169

G/TBT/N/TUR/170

26. 02. 2021

26. 02. 2021

26. 02. 2021

Energetické
štítkování

Návrh sdělení o požadavcích na ekodesign pro pohotovostní,
vypnutý a síťový pohotovostní režim spotřeby elektrické energie
elektrických a elektronických zařízení pro domácnost a kancelář
(1275/2008/ES) (SGM: 2021/13)
01. 03. 2021
Draft Communique on Ecodesign Requirements for Standby, Off and
Networked Standby Mode Electric Power Consumption of Electrical
and Electronic Household and Offıce Equipment(1275/2008/EC)
(SGM:2021/13)

Energetické
štítkování

Návrh sdělení o požadavcích na ekodesign pro počítače a počítačové
servery (617/2013/EU) (SGM: 2021/14)
01. 03. 2021
Draft Communique on Ecodesign Requirements for Computers and
Computer Servers (617/2013/EU) (SGM:2021/14)

Energetické
štítkování

Návrh sdělení o energetickém označování chladicích spotřebičů s
funkcí přímého prodeje (SGM: 2021 /…) (2019/2018/EU)
01. 03. 2021
Draft Communique on Energy Labelling of Refrigerating Appliances
with a Direct Sales Function (SGM:2021/…) (2019/2018/EU)

G/TBT/N/TUR/171

26. 02. 2021

Energetické
štítkování

G/TBT/N/TUR/172

26. 02. 2021

Energetické
štítkování

G/TBT/N/USA/1702

26. 02. 2021

Elektronické
komunikace

Návrh sdělení o požadavcích na ekodesign serverů a produktů pro
ukládání dat online
01. 03. 2021
Draft Communique On Eco-Design Requirements For Servers And
Online Data Storage Products
Návrh sdělení o požadavcích na ekodesign pro elektronické displeje
(2019/2021/EU) (SGM: 2021/5)
01. 03. 2021
Draft Communique on Ecodesign Equirements for Electronic
Displays (2019/2021/EU) (SGM:2021/5)
Nelicencované operace s prázdným prostorem v televizních pásmech
29. 03. 2021
Unlicensed White Space Device Operations in the Television Bands

