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 G/TBT/N/BRA/1469 10. 01. 2023

Elektrické stroje a 

zařízení a jejich 

části a součásti; 

telekomunikace, 

audio a video 

technika 

Návrh veřejné konzultace schvalující technické požadavky na 

hodnocení shody protokolu IPv6 v telekomunikačních produktech.

Proposal for a Public Consultation approving technical 

requirements for evaluating the conformity of the IPv6 protocol in 

telecommunications products. 

09. 03. 2023

 G/TBT/N/BRA/1470 11. 01. 2023 Vejce 

Vyhláška MAPA/SDA č. 728 schvaluje technické nařízení pro původ 

a kvalitu pasterizovaných celých vajec a dehydratovaných vajec. Ruší 

usnesení CIPOA/SDA/MAPA č. 5 ze dne 5. července 1991.

MAPA/SDA Ordinance No. 728 approves the Technical Regulation 

of Identity and Quality of pasteurized whole egg and dehydrated egg. 

Revokes the Resolution CIPOA/SDA/MAPA No. 5, 5 July 1991.

_

 G/TBT/N/TUR/205 12. 01. 2023 Potraviny

Toto nařízení se týká mikrobiologických kritérií pro potraviny a 

pravidel, která musí provozovatelé potravinářských podniků 

dodržovat.

This Regulation covers the microbiological criteria for foodstuffs 

and the rules that food business operators must comply with.

13. 03. 2023

 G/TBT/N/USA/1959 12. 01. 2023
Světelné zdroje pro 

všeobecné použití

DOE navrhuje pozměněné normy pro světla pro všeobecné použití v 

souladu se svými zákonnými pravomocemi podle EPCA a rovněž 

oznamuje konání webináře, na kterém budou přijímány připomínky k 

návrhu a souvisejícím analýzám a výsledkům.

DOE proposes amended standards for General Service Lights 

pursuant to its statutory authority in EPCA, and also announces a 

webinar to receive comments on its proposal and associated 

analyses and results.

27. 03. 2023

https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1469
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/BRA/1470
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/TUR/205
https://eping.wto.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/USA/1959


 G/TBT/N/RUS/137 13. 01. 2023

Parfémy a 

kosmetické 

přípravky

Aktualizace příloh 1-5 technického nařízení Celní unie "O 

bezpečnosti parfémů a kosmetických přípravků".

Updating of Annexes 1-5 to the Customs Union Technical regulation  

"On Safety of Perfume and Cosmetic Products".

14. 03. 2023

https://epingalert.org/en/Search?viewData= G/TBT/N/RUS/137

