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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/IND/210 20. 09. 2021

Obalové materiály 

používané k balení 

potravinářských 

výrobků

Návrh předpisů o změně bezpečnosti a norem potravin (obaly), 2021

Draft Food Safety and Standards (Packaging) Amendment 

Regulations, 2021

19. 11. 2021

G/TBT/N/IND/211 20. 09. 2021 Různé druhy chleba

Návrh změny nařízení o bezpečnosti potravin a norem (označování a 

vystavování) z roku 2021 týkající se varování na etiketě výrobků Pan 

Masala a nomenklatury různých druhů chleba.

Draft Food Safety and Standards (Labelling and Display) 

Amendment Regulations, 2021 relating to warning on the label of 

Pan Masala Products and nomenclature of various bread.

19. 11. 2021

G/TBT/N/IND/212 20. 09. 2021
Potraviny pro 

výživu kojenců

Tato nařízení navrhují zakázat výrobu, prodej, skladování a vzorku 

na prodej potravin pro kojeneckou výživu s výjimkou certifikační 

značky BIS.

These regulations propose to prohibit the manufacture, sale, storage 

and exhibit for sale of food for infant nutrition except under BIS 

Certification Mark.

19. 11. 2021

G/TBT/N/IND/213 20. 09. 2021 Veganské potraviny

Tato nařízení předepisují ustanovení pro posuzování a certifikaci 

veganských potravin v Indii, včetně jejich požadavků na označování 

a vystavování.

These regulations prescribe the provisions for assessing and 

certifying vegan foods in India including their labelling and display 

requirements.

19. 11. 2021

G/TBT/N/VNM/206 20. 09. 2021 Káva

Návrh národního technického předpisu o kvalitě pěstitelských 

materiálů víceleté průmyslové plodiny - Káva

The draft National technical regulation on Planting-materials 

quality of perennial industrial crop – Coffee

19. 11. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174305?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174306?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174307?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174308?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174320?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/VNM/207 20. 09. 2021 Citrusové stromy

Návrh národního technického předpisu o výsadbových materiálech 

víceletých ovocných plodin - Pomeranč

The draft National technical regulation on Planting-materials of 

perennial fruit crop – Orange 

19. 11. 2021

G/TBT/N/VNM/208 20. 09. 2021 Banánovníky

Návrh národního technického předpisu o výsadbových materiálech 

víceletých ovocných plodin - Banán

The draft National technical regulation on planting-materials of 

perennial fruit crop – Banana 

19. 11. 2021

G/TBT/N/CHN/1626 20. 09. 2021 Kosmetika
Správná výrobní praxe pro kosmetiku (návrh)

Good Manufacture Practice for Cosmetics (Draft)
19. 11. 2021

G/TBT/N/VNM/209 20. 09. 2021
Ovocné stromy 

druhů Pummelo

Návrh vnitrostátního technického předpisu o výsadbových 

materiálech víceletých ovocných plodin - Pummelo.

The draft National technical regulation on Planting-materials of 

perennial fruit crop – Pummelo

19. 11. 2021

G/TBT/N/USA/1779 21. 09. 2021 Aerosolové nátěry

EPA navrhuje změnit národní emisní normy těkavých organických 

sloučenin (VOC) pro aerosolové nátěry.

EPA is proposing to amend the National Volatile Organic 

Compound (VOC) Emission Standards for Aerosol Coatings.

16. 11. 2021

G/TBT/N/BRA/1263 22. 09. 2021
Distribuční 

transformátory 

Nařízení Inmetro č. 382 poskytuje konsolidaci požadavků na 

posuzování shody pro distribuční transformátory ponořené do 

kapaliny.

Inmetro Ordinance No. 382 provides the consolidation of conformity 

assessment requirements for liquid immersed distribution 

transformers.

_

G/TBT/N/BRA/1264 22. 09. 2021
Nádrže na pitnou 

vodu

Nařízení Inmetro č. 384 zajišťuje konsolidaci technických předpisů 

pro nádrže na pitnou vodu.

Inmetro Ordinance No. 384 provides the consolidation of technical 

regulation for drinking water reservoir.

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174321?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174322?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174312?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174323?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174344?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174416?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174417?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/MEX/501 23. 09. 2021
Dřevařská řemesla 

zvaná Olinalá

Návrh oficiální mexické normy PROY-NOM-243-SE-2020, 

specifikace Olinalá 

PROJECT of Official Mexican Standard PROY-NOM-243-SE-2020, 

Olinalá-Specifications

22. 11. 2021

G/TBT/N/MEX/502 24. 09. 2021

Bezpečnostní 

zařízení pro lehká 

vozidla

Návrh mexické oficiální normy PROY-NOM-194-SE-2021, 

bezpečnostní zařízení pro nová lehká vozidla - požadavky a 

specifikace. 

Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-194-SE-2021, Safety 

devices for new light vehicles-Requirements and specifications. 

23. 11. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174458?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174470?FromAllNotifications=True

