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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/IND/230 04. 07. 2022 Alkoholické nápoje

Pozměňovací návrh nařízení a normy o bezpečnosti potravin 

(alkoholické nápoje), 2022 

Draft Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment 

Regulations, 2022

02. 09. 2022

G/TBT/N/BRA/1409 04. 07. 2022
Nabíjecí zařízení 

pro mobilní telefony

Veřejná konzultace k návrhu technických požadavků na posouzení 

shody nabíjecího rozhraní mobilního telefonu s normou USB typ-C. 

Public Consultation Proposal for technical requirements for 

conformity assessment of mobile phone charging interface with USB 

Type-C standard.

26. 08. 2022

G/TBT/N/USA/1890 04. 07. 2022 Toxické látky

Perchlorethylen (PCE); návrh revize zákona o kontrole toxických 

látek (TSCA) pro stanovení rizik

Perchloroethylene (PCE); Draft Revision to Toxic Substances 

Control Act (TSCA) Risk Determination

01. 08. 2022

G/TBT/N/IND/231 06. 07. 2022

Dodatek k oznámení 

o povinném 

testování a 

certifikaci 

telekomunikačních 

systémů (MTCTE) – 

fáze III a IV

Schéma MTCTE je spouštěno postupně a telekomunikační produkty 

postupně přecházejí do režimu MTCTE. Toto je dodatek k oznámení 

vydanému pro fázi III a IV MTCTE zveřejněný pod 

G/TBT/N/IND/218 dne 15. listopadu 2021 a změna pod 

G/TBT/N/IND/229 ze dne 17. března 2022. 

MTCTE Scheme is being launched in a phased manner and telecom 

products are gradually being brought under MTCTE regime. This is 

amendment to the notification issued for MTCTE Phase III & IV 

published vide G/TBT/N/IND/218 on 15 November 2021 and 

amendment vide G/TBT/N/IND/229 dated 17 March 2022. 

04. 09. 2022

https://epingalert.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-07-04&viewData=G%2FTBT%2FN%2FIND%2F230
https://epingalert.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-07-04&viewData=G%2FTBT%2FN%2FBRA%2F1409
https://epingalert.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-07-04&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F1890
https://eping.wto.org/en/Search/Index?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-07-06&distributionDateTo=2022-07-06&viewData=G%2FTBT%2FN%2FIND%2F231


G/TBT/N/USA/1891 06. 07. 2022 Methylenchlorid

EPA oznamuje dostupnost návrhu revize určování rizik pro 

hodnocení rizika methylenchloridu vydaného podle TSCA a žádá o 

veřejné připomínky. 

EPA is announcing the availability of and seeking public comment 

on a draft revision to the risk determination for the methylene 

chloride risk evaluation issued under TSCA.  

04. 08. 2022

G/TBT/N/TUR/202 08. 07. 2022

Návrh komuniké o 

zrušení komuniké o 

určitých povinných 

normách 

Toto nařízení se týká mnoha různých kategorií výrobků. Toto 

komuniké zahrnuje turecké normy vydané TSE, jejichž číslo normy, 

název a rozsah jsou uvedeny v přiloženém textu. 

This regulation concerns many different categories of products. This 

Communique covers the Turkish standards published by TSE, which 

standard number, title and scope are given in the attached text.

06. 09. 2022

G/TBT/N/TUR/201 08. 07. 2022

Návrh komuniké o 

povinném zavádění 

tureckých norem 

Toto nařízení se týká mnoha různých kategorií výrobků. Toto 

komuniké zahrnuje turecké normy vydané TSE, jejichž číslo normy, 

název a rozsah jsou uvedeny v přiloženém textu. 

This regulation concerns many different categories of products. This 

Communique covers the Turkish standards published by TSE, which 

standard number, title and scope are given in the attached text.

06. 09. 2022

https://eping.wto.org/en/Search/Index?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-07-06&distributionDateTo=2022-07-06&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F1891
https://eping.wto.org/en/Search/Index?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-07-08&distributionDateTo=2022-07-08&viewData=G%2FTBT%2FN%2FTUR%2F202
https://eping.wto.org/en/Search/Index?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-07-08&distributionDateTo=2022-07-08&viewData=G%2FTBT%2FN%2FTUR%2F201

