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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/USA/1738 14. 06. 2021
Zásobníky na 

horkou vody 

Program na úsporu energie: Normy na úsporu energie pro netopené 

zásobníky na horkou vodu 

Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for 

Unfired Hot Water Storage Tanks

09. 08. 2021

G/TBT/N/USA/1739 14. 06. 2021 Střelné zbraně
Střelné zbraně vybavené stabilizačními výztuhami

Firearms equipped with stabilizing braces
08. 09. 2021

G/TBT/N/USA/1740 14. 06. 2021 Chemické látky

Významná nová pravidla pro použití určitých chemických látek 

(21–1.5e)

Significant New Use Rules on Certain Chemical Substances (21-

1.5e)

12. 07. 2021

G/TBT/N/BRA/1194 15. 06. 2021 Hadice z PVC

Vyhláška Inmetro č. 247 schvaluje konsolidaci technického předpisu 

o kvalitě a požadavky na posuzování shody pro hadice z měkčeného 

PVC pro domácí instalaci zkapalněného ropného plynu (LPG).

Inmetro Ordinance No. 247 approves the consolidation of technical 

quality regulation and the conformity assessment requirements for 

plasticized PVC hoses for domestic installation of Liquefied 

Petroleum Gas (LPG).

_

G/TBT/N/BRA/1195 15. 06. 2021
Farmaceutické 

přípravky

Usnesení č. 501 ze dne 27. května 2021

Resolution number 501, May 27th, 2021
_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172825?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172826?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172873?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172892?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172893?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/UKR/195 16. 06. 2021 Chladící zařízení

Návrh usnesení kabinetu ministrů Ukrajiny „O schválení technického 

předpisu o požadavcích na ekodesign profesionálních chladících 

skříní pro skladování, komor s intenzivním chlazením a šokovým 

zmrazováním, kondenzátorových jednotek a chladících jednotek“

Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On 

approval of the Technical Regulation on ecodesign requirements for 

professional refrigeration cabinets for storage, intensive cooling 

and shock freezing chambers, condenser units and refrigeration 

units" 

15. 08. 2021

G/TBT/N/TUR/184 17. 06. 2021
Aerosolové 

rozprašovače 

Směrnice o aerosolových rozprašovačích (75/324/EC)

Aerosol Dispensers Directive (75/324/EC)
03. 07. 2021

G/TBT/N/TUR/185 17. 06. 2021 Kosmetika

Návrh prováděcího nařízení o kosmetických přípravcích a oznámení 

o kosmetických přísadách

Draft Implementing Regulation on Cosmetic Products and 

Communiqué on Cosmetic Ingredients

16. 08. 2021

G/TBT/N/BRA/1196 18. 06. 2021
Nominální obsah 

baleného zboží

Typ opatření (množství) kvantitativního označení nominálního 

obsahu určitého baleného zboží, povinná forma i výjimky z 

povinného závazku.

The type of measure (quantity) of the quantitative indication of the 

nominal content of certain pre-packaged goods, compulsory form as 

well as exemptions from compulsory obligation.

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172911?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172928?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172940?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/172946?FromAllNotifications=True

