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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/MEX/499 02. 08. 2021
Výrobky ze železa a 

oceli

Návrh oficiální mexické normy PROY-NOM-251-SE-2020, 

Stavebnictví -Výrobky ze železa a oceli - Specifikace, zkušební 

metody a obchodní informace

PROJECT of Official Mexican Standard PROY-NOM-251-SE-2020, 

Construction Industry-Iron and steel products-Specifications, test 

methods and commercial information 

01. 10. 2021

G/TBT/N/USA/1754 02. 08. 2021 Stavební výrobky
Schválení subjektů pro hodnocení výrobku

Approval of Product Evaluation Entities
18. 08. 2021

G/TBT/N/USA/1755 02. 08. 2021 Glyfosát

Varování před expozicí glyfosátu ze spotřebních výrobků v nových 

oddílech č. 25607.48 a č. 25607.49 

Warnings for Exposures to Glyphosate from Consumer Products 

New Sections 25607.48 and 25607.49

07. 09. 2021

G/TBT/N/VNM/204 02. 08. 2021
Ochrana životního 

prostředí

Návrh vyhlášky, kterou se provádí řada článků v zákoně o ochraně 

životního prostředí

Draft Decree implementing a number of articles of the Law on 

Environmental Protection

01. 10. 2021

G/TBT/N/USA/1756 04. 08. 2021 Biopotraviny

Tento dokument oznamuje obnovu látek uvedených v národním 

seznamu povolených a zakázaných látek.

This document announces the renewal of substances listed on the 

National List of Allowed and Prohibited Substances.

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173602?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173600?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173601?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173603?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173619?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1223 06. 08. 2021
Balené masné 

výrobky

Nařízení Inmetro č. 327 stanoví technický předpis pro čisté množství 

balených masných výrobků.

Inmetro Ordinance No. 327 provides the technical regulation for the 

net quantity of pre-packaged meat products.

_

G/TBT/N/BRA/1224 06. 08. 2021 Balené výrobky

Nařízení Inmetro č. 328 schvaluje konsolidovaný metrologický 

technický předpis o metrologické kontrole baleného zboží 

prodávaného v hmotnostních jednotkách rozdílného nominálního 

obsahu. 

Inmetro Ordinance No. 328 approves the consolidated metrological 

technical regulation on the metrological control of pre-packaged 

goods sold in mass units, of unequal nominal content.

_

G/TBT/N/BRA/1225 06. 08. 2021 Balené výrobky 

Inmetro vyhláška č. 329 zajišťuje konsolidaci technického předpisu 

pro balené výrobky prodávané ve formě aerosolu.

Inmetro Ordinance No. 329 provides the consolidation of technical 

regulation for pre-packaged goods sold in the form of aerosol.

_

G/TBT/N/BRA/1226 06. 08. 2021 Paprika

Nařízení MAPA č. 371 otevírá 75denní lhůtu pro veřejné konzultace 

k návrhu technického předpisu MERCOSUR o původu a kvalitě 

papriky.

MAPA Ordinance No. 371 opens a 75-day period for public 

consultation on a proposal of MERCOSUR Technical Regulation on 

the identity and quality of bell pepper.

16. 10. 2021

G/TBT/N/USA/1757 06. 08. 2021
Testovací 

pneumatiky (SRTT)

Tento dokument navrhuje změny několika federálních 

bezpečnostních norem pro motorová vozidla.

This document proposes amendments to several Federal motor 

vehicle safety standards.

07. 09. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173640?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173641?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173642?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173643?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173653?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1758 06. 08. 2021 Cibule

Cibule pěstovaná v jižním Texasu a dovážená cibule; ukončení 

marketingového nařízení č. 959 a změna požadavků na dovoz

Onions Grown in South Texas and Imported Onions; Termination of 

Marketing Order 959 and Change in Import Requirements 

04. 10. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/173654?FromAllNotifications=True

