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Lhůta pro 

připomínky
Zasláno

G/TBT/N/BRA/1279 01. 11. 2021
Měřicí systémy a 

elektroměry

Veřejná konzultace společnosti Inmetro č. 21 poskytuje návrh 

konsolidovaného metrologického technického předpisu, který stanoví 

minimální podmínky pro měřicí systémy nebo elektroměry činného 

a/nebo účinného výkonu, elektronické, jednofázové a vícefázové.

Inmetro Public Consultation  No. 21 provides the proposition of the 

consolidated Metrological Technical Regulation that establishes the 

minimum conditions for measurement systems or active and /or 

reactive electric power meters, electronic, single-phase and 

polyphasic.

26. 12. 2021

MPO, HK, 

ÚNMZ-OSZ, 

ÚNMZ-OM, 

ČMI, ČTÚ

G/TBT/N/BRA/1280 01. 11. 2021 Pojistky

Vyhláška Inmetro č. 444 sjednocuje technický předpis pro pojistky a 

kazetové nábojové pojistky.

Inmetro Ordinance  No. 444 consolidates the technical regulation for 

stopper and cardboard cartridge type fuses.

_

MPO, HK, 

ÚNMZ-OSZ, 

ČTÚ

G/TBT/N/USA/1792 01. 11. 2021
Toxické chemické 

látky

Nařízení perzistentních, bioakumulativních a toxických chemikálií 

podle oddílu 6(h) TSCA; fenol, isopropylovaný fosfát (3:1); Další 

prodloužení data shody

Regulation of Persistent, Bioaccumulative, and Toxic Chemicals 

Under TSCA Section 6(h); Phenol, Isopropylated Phosphate (3:1); 

Further Compliance Date Extension

27. 12. 2021
MŽP, MPO, 

HK, MV

G/TBT/N/RUS/122 01. 11. 2021
Elektronická 

zařízení

Návrh změny č. 1 k technickému předpisu Euroasijské hospodářské 

unie „O omezeních používání nebezpečných látek v 

elektrotechnických a radioelektronických zařízeních“ (EAEU TR 

037/2016) 

Draft amendment No 1, to the technical regulation of the Eurasian 

Economic Union "On the Restrictions of the Use of Dangerous 

Substances in Electrotechnical and Radioelectronical Devices” 

(EAEU TR 037/2016)

20. 01. 2022

MŽP, MPO, 

HK, ÚNMZ-

OSZ, ČTÚ

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175103?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175104?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175095?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175141?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/RUS/123 02. 11. 2021
Nízkonapěťová 

zařízení

Návrh změn technického předpisu „O bezpečnosti zařízení nízkého 

napětí“ (CU TR 004/2011)

The draft amendments to the technical regulation “On the Safety of 

Low Voltage Equipment’ (CU TR 004/2011)

30. 01. 2022

MPO, HK, 

ÚNMZ-OSZ, 

ČTÚ

G/TBT/N/RUS/124 02. 11. 2021

Technické 

prostředky schopné 

vytvářet 

elektromagnetické 

rušení a (nebo) 

jejichž kvalita 

fungování závisí na 

dopadu vnějšího 

elektromagnetickéh

o rušení.

Návrh změn technického předpisu „Elektromagnetická kompatibilita 

technických prostředků“ (CU TR 020/2011)

The draft amendments to the technical regulation “Electromagnetic 

Compatibility of Technical Means” (CU TR 020/2011) 

30. 01. 2022

MPO, HK, 

ÚNMZ-OSZ, 

ČTÚ

G/TBT/N/RUS/125 02. 11. 2021
Zařízení do 

výbušného prostředí

Návrh změn technického předpisu „O bezpečnosti zařízení pro 

výbušná prostředí“ (CU TR 012/2011) 

The draft amendments to the technical regulation “On the Safety of 

Equipment for Explosive Environments” (CU TR 012/2011) 

30. 01. 2022

MŽP, MPO, 

HK, MMR, 

ÚNMZ-OSZ, 

ČTÚ, MO

G/TBT/N/USA/1793 02. 11. 2021

Nařízení o emisích z 

plavidel v 

obchodním přístavu 

Navrhované pravidlo mění pravidla tak, aby stanovila přísnější 

výkonnostní emisní normy motoru pro NOx a částice.

Proposed rule amends rules to provide for more stringent engine 

emissions performance standards for NOx and particulate matter.

08. 11. 2021
MŽP, MPO, 

HK, MD, SPD

G/TBT/N/USA/1794 02. 11. 2021

Akrylamid v 

potravinových 

varováních

Navrhované pravidlo přidává novou sekci pro přijetí nového obsahu 

varování o bezpečném přístavu pro expozici akrylamidu z potravin. 

Proposed rule adds new section to adopt new safe harbor warning 

content for exposure to acrylamide from food.

08. 11. 2021

MŽP, MPO, 

HK, MZe, MZ, 

AK

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175156?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175157?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175158?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175151?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175152?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1795 02. 11. 2021
Produkty na nehty 

obsahující toluen

Ministerstvo pro kontrolu toxických látek (DTSC) navrhuje změnit 

oddíl 69511 a přidat oddíl 69511.6 do článku č. 11 nařízení o 

bezpečnějších spotřebitelských výrobcích (SCP). Navrhované 

opatření přidá produkty na nehty obsahující toluen jako prioritní 

produkt na seznam prioritních produktů. 

The Department of Toxic Substances Control (DTSC) proposes to 

amend section 69511 and add section 69511.6 to Article 11 of the 

Safer Consumer Products (SCP) regulations. The proposed action 

will add nail products containing toluene as a Priority Product on 

the Priority Products List. 

08. 11. 2021
MŽP, MPO, 

HK, MZ

G/TBT/N/USA/1796 02. 11. 2021 Letecké motory

Tyto zvláštní podmínky jsou vydány pro modely motorů magniX 

USA, Inc., (magniX), magni350 a magni650, které pracují s využitím 

elektrické technologie instalované na letadle pro použití jako letecký 

motor.

These special conditions are issued for the magniX USA, Inc., 

(magniX), magni350 and magni650 model engines, which operate 

using electrical technology installed on the aircraft for use as an 

aircraft engine. 

_

MPO, HK, 

ÚNMZ-OSZ, 

MV, ČTÚ, 

MD, SPD

G/TBT/N/USA/1797 02. 11. 2021

Boeing model 777-9 

(provoz bez 

běžného 

elektrického 

napájení)

Konečné zvláštní podmínky; žádost o komentáře - Tyto zvláštní 

podmínky jsou vydány pro letadla "Boeing Commercial Airplanes" 

(Boeing) řady 777-9. 

Final special conditions; request for comments - These special 

conditions are issued for the Boeing Commercial Airplanes (Boeing) 

Model 777-9 series airplane. 

18. 11. 2021

MPO, HK, 

ÚNMZ-OSZ, 

MV, ČTÚ, 

MD, SPD

G/TBT/N/UKR/207 03. 11. 2021
Zdravotnické 

přístroje

Návrh zákona Ukrajiny „o zdravotnických přístrojích“

Draft Law of Ukraine "On Medical Devices"
02. 01. 2022

MPO, HK, 

ÚNMZ-OSZ, 

MZ

G/TBT/N/MEX/504 04. 11. 2021
Přeprava 

nebezpečného zboží

Cílem této oficiální mexické normy je stanovit specifikace, kterým 

musí podléhat přeprava určitých tříd nebezpečných věcí 

balených/balených v omezeném množství. 

The objective of this Official Mexican Standard is to establish the 

specifications to which the transport of certain classes of dangerous 

goods packed / packaged in limited quantities must be subject. 

_
MŽP, MPO, 

HK, MD, SPD

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175153?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175154?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175155?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175163?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175195?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1798 04. 11. 2021

Testování 

bezpečnosti 

produktů a 

certifikační služby

Úprava seznamu vhodných testovacích standardů programu NRTL a 

rozsahu uznání několika NRTL 

Modification to the List of Appropriate NRTL Program Test 

Standards and the Scope of Recognition of Several NRTLs

_

MPO, HK, 

ÚNMZ-OSZ, 

MZ, ČTÚ

G/TBT/N/USA/1799 05. 11. 2021
Konvenční desky na 

vaření

Ministerstvo energetiky USA ("DOE") navrhuje zavést zkušební 

postup pro kategorii výrobků na vaření, tj. konvenční varné desky, v 

rámci navrhovaného nového dodatku.

The U.S. Department of Energy ("DOE") proposes to establish a test 

procedure for a category of cooking products, i.e., conventional 

cooking tops, under a proposed new appendix. 

03. 01. 2022

MŽP, MPO, 

HK, ÚNMZ-

OSZ, ČTÚ

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175197?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/175226?FromAllNotifications=True

