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G/TBT/N/CHN/1673 25. 04. 2022 Kosmetika

Klíčové body a zásady úsudku inspekce GMP pro kosmetiku (návrh)

Key Points and Judgment Principles of GMP Inspection for 

Cosmetics (Draft)

24. 06. 2022

G/TBT/N/CHN/1674 25. 04. 2022 Kosmetika
Bezpečnostní a technické normy pro kosmetiku (2022) (návrh)

Safety and Technical Standards for Cosmetics (2022)(Draft)
24. 06. 2022

G/TBT/N/USA/1853 25. 04. 2022

Bezpečnostní skla 

pro železniční 

kolejová vozidla

FRA navrhuje změnit své normy pro bezpečnostní zasklení pro vnější 

okna na železničním zařízení. 

FRA proposes to amend its Safety Glazing Standards for exterior 

windows on railroad equipment.

17. 06. 2022

G/TBT/N/USA/1852 25. 04. 2022 Biopaliva

EPA poskytuje možnost vyjádřit se k navrhované analýze emisí 

skleníkových plynů (GHG) během životního cyklu souvisejícího s 

určitými biopalivy, která se vyrábějí z řepkového/řepkového oleje. 

EPA is providing an opportunity for comment on a proposed analysis 

of the lifecycle greenhouse gas (GHG) emissions associated with 

certain biofuels that are produced from canola/rapeseed oil.

18. 05. 2022
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G/TBT/N/USA/1854 25. 04. 2022 Ohřívače bazénů

V tomto oznámení o navrhované tvorbě pravidel („NOPR“) navrhuje 

DOE definice pro různé třídy ohřívačů bazénů, změněné normy pro 

úsporu energie pro plynové ohřívače bazénů, nové normy pro úsporu 

energie pro elektrické ohřívače bazénů a také oznamuje veřejné 

setkání.

In this notice of proposed rulemaking ("NOPR"), DOE proposes 

definitions for the different classes of pool heaters, amended energy 

conservation standards for gas-fired pool heaters, new energy 

conservation standards for electric pool heaters, and also 

announces a public meeting.

14. 06. 2022

G/TBT/N/CHN/1675 26. 04. 2022
Elektronické 

cigarety

Nařízení o výstražných značkách na elektronických cigaretách. Tento 

dokument se vztahuje na elektronické cigarety a jejich prodejní 

balení prodávané na území P.R.China.

Regulation on the Warning Signs of the Electronic Cigarettes. This 

document shall be applicable for the electronic cigarettes and their 

sales packaging sold within the territory of the P.R.China.

_

G/TBT/N/CHN/1676 26. 04. 2022
Elektronické 

cigarety

Tento dokument specifikuje požadavky na elektronické cigarety, 

včetně základní měrné jednotky, jednotky balení, množství produktu 

obsaženého v každém druhu balení a specifikace balení atd. 

This document specifies the requirements on electronic cigarettes, 

including the basic unit of measurement, packaging units, product 

quantity contained in each grade of packaging and packaging 

specifications, etc.

_

G/TBT/N/USA/1855 27. 04. 2022

Testování zdrojů 

emisí podle různých 

pravidel

Ustanovení o testování zdrojů znečištění ovzduší. 

Testing Provisions for Air Emission Sources.
27. 06. 2022
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G/TBT/N/MEX/509 28. 04. 2022
Alkoholický nápoj 

Raicilla

Návrh oficiální mexické normy PROY-NOM-257-SE-2021, 

Alkoholické nápoje - Raicilla - označení, specifikace, obchodní 

informace a testovací metody. 

PROJECT of Mexican Official Standard PROY-NOM-257-SE-2021, 

Alcoholic beverages-Raicilla-Denomination, specifications, 

commercial information and test methods.

27. 06. 2022

G/TBT/N/USA/1856 29. 04. 2022
Těkavé organické 

sloučeniny

EPA navrhuje revidovat regulační definici těkavých organických 

sloučenin (VOC) podle zákona o čistém ovzduší (CAA). Tato akce 

navrhuje přidat (2E)-1,1,1,4,4,4-hexafluorbut-2-en na seznam 

sloučenin vyloučených z regulační definice na základě toho, že tato 

sloučenina má nepatrný dopad na tvorbu troposférického ozonu (O3).

EPA is proposing to revise the EPA's regulatory definition of 

volatile organic compounds (VOC) under the Clean Air Act (CAA). 

This action proposes to add (2E)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-ene to 

the list of compounds excluded from the regulatory definition on the 

basis that this compound makes a negligible contribution to 

tropospheric ozone (O3) formation.

27. 06. 2022

G/TBT/N/TUR/195 29. 04. 2022 Semolinová mouka

Toto komuniké zahrnuje definice výrobku, kritéria složení a 

požadavky na označování semoliny.

This Communiqué covers product definitions, compositions criteria 

and labelling requirements of Semolina. 

01. 06. 2022

G/TBT/N/TUR/196 29. 04. 2022 Těstoviny

Toto komuniké zahrnuje definice výrobku, kritéria složení a 

požadavky na označování těstovin. 

This Communiqué covers product definitions, compositions criteria 

and labelling requirements of Pasta.

01. 06. 2022
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G/TBT/N/RUS/130 29. 04. 2022
Osobní ochranné 

prostředky

Návrh změn technického předpisu Celní unie „O bezpečnosti 

osobních ochranných prostředků“ (CU TR 019/2011).

Draft amendments to the Technical Regulation of the Customs Union 

"On the Safety of Personal Protective Equipment" (CU TR 

019/2011).

28. 06. 2022
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