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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/VNM/236 29. 08. 2022

Nebezpečné látky v 

elektrických a 

elektronických 

zařízeních

Návrh národního technického nařízení o omezení používání 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 

zařízeních. 

Draft of National technical regulation on the restriction of the use of 

certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

28. 10. 2022

G/TBT/N/USA/1912 30. 08. 2022

Potrubí a 

komponenty - 

bezpečnost

Bezpečnost potrubí: Pravidelná aktualizace norem II 

Pipeline Safety: Periodic Standards Update II
28. 10. 2022

G/TBT/N/UKR/223 30. 08. 2022

Keramické 

předměty určené pro 

styk s potravinami

Návrh vyhlášky stanoví schválení požadavků na keramické předměty 

určené pro styk s potravinami. Požadavky stanoví maximální úroveň 

reziduí migrace olova a kadmia z keramických předmětů, které jsou v 

konečném stavu určeny pro styk s potravinami. 

The draft Order provides for the approval of the Requirements for 

ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs. The 

Requirements establish the maximum residue level of lead and 

cadmium migration from ceramic articles which, in their finished 

state, are intended to come into contact with foodstuffs.

_

https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-29&distributionDateTo=2022-08-29&viewData=G%2FTBT%2FN%2FVNM%2F236
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-30&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F1912
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-30&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUKR%2F223


G/TBT/N/UKR/224 30. 08. 2022

Plastové materiály a 

předměty (2,4,4'-

trichlor-2'-

hydroxydifenylether

)

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny o zákazu 

používání 2,4,4′-trichlor-2′-hydroxydifenyletheru při výrobě 

plastových materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.

Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On prohibition of 

the use of 2,4,4′-Trichloro-2′-hydroxydiphenyl ether in the 

production of plastic materials and articles intended to come into 

contact with foodstuffs".

_

G/TBT/N/UKR/222 30. 08. 2022
Nebezpečné 

chemikálie

Návrh usnesení Kabinetu ministrů Ukrajiny o zákazu výroby a 

používání některých nebezpečných chemikálií při práci. 

Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On 

Prohibition of the Production and Use at Work of Certain 

Hazardous Chemicals".

29. 09. 2022

G/TBT/N/USA/1913 31. 08. 2022 Tepelná čerpadla

DOE navrhuje změnit své zkušební postupy pro vodní tepelná 

čerpadla. 

DOE proposes to amend its test procedures for water-source heat 

pumps.

31. 10. 2022

G/TBT/N/IND/234 01. 09. 2022
Viskózová střižová 

vlákna

Toto nařízení se snaží zajistit shodu viskózových střižových vláken 

uvedených v seznamu se specifikovanou indickou normou. 

This order seeks to ensure conformity of Viscose Staple Fibres listed 

in the schedule to the specified Indian Standard.

31. 10. 2022

https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-30&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUKR%2F224
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-08-30&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUKR%2F222
https://eping.wto.org/en/Search?distributionDateFrom=2022-08-31&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F1913
https://eping.wto.org/en/Search?domainIds=1&distributionDateFrom=2022-09-01&viewData=G%2FTBT%2FN%2FIND%2F234

