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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/USA/1783 04. 10. 2021
Ventilátory a 

dmychadla

Program pro úsporu energie: Testovací postupy pro ventilátory a 

dmychadla 

Energy Conservation Program: Test Procedures for Fans and 

Blowers 

01. 11. 2021

G/TBT/N/USA/1784 04. 10. 2021

Látky s vysokou 

prioritou a 

organohalogenové 

zpomalovače hoření

EPA mění lhůtu pro podávání zpráv podle pravidla pro hlášení údajů 

o zdraví a bezpečnosti toxických látek (TSCA)

EPA is amending the deadline for reporting pursuant to the Toxic 

Substances Control Act (TSCA) Health and Safety Data Reporting 

rule

_

G/TBT/N/VNM/210 05. 10. 2021
Kryptografické 

produkty

Tento návrh národního technického předpisu předepisuje limity 

kryptografických technických charakteristik civilních 

kryptografických produktů využívajících technologii TLS/IPSec 

VPN.

This draft national technical regulation prescribes the limits of 

cryptographic technical characteristics of civil cryptographic 

products using TLS/IPSec VPN technology.

04. 12. 2021

G/TBT/N/BRA/1268 06. 10. 2021
Léčiva v souvislosti 

se SARS-CoV-2

Usnesení RDC č. 568 ze dne 29. září 2021.

Resolution – RDC number 568, 29 September 2021. 
_

G/TBT/N/BRA/1269 06. 10. 2021 Hovězí maso

Nařízení MAPA č. 406 otevírá 60denní období pro veřejné 

konzultace k návrhu technické regulace původu a kvality vyzrálého 

hovězího masa.

MAPA Ordinance No. 406 opens a 60-day period for public 

consultation on proposal of technical regulation of identity and 

quality for mature beef.

29. 11. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174635?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174636?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174665?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174741?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174743?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/USA/1785 06. 10. 2021 Tabákové výrobky

Obsah a formát zpráv o podstatné ekvivalenci; Opatření správy 

potravin a léčiv týkající se zpráv o podstatné rovnocennosti 

Content and Format of Substantial Equivalence Reports; Food and 

Drug Administration Actions on Substantial Equivalence Reports

_

G/TBT/N/USA/1786 06. 10. 2021 Tabákové výrobky

Žádosti o tabákové výrobky před uvedením na trh a požadavky na 

vedení záznamů

Premarket Tobacco Product Applications and Recordkeeping 

Requirements

_

G/TBT/N/BRA/1270 07. 10. 2021 Hovězí maso

Vyhláška SDA č. 405 otevírá 60denní období pro veřejné konzultace 

k návrhu technického předpisu identity a kvality pro hovězí maso.

SDA Ordinance No. 405 opens a 60-day period for public 

consultation on proposal of technical regulation of identity and 

quality for ground beef.

_

G/TBT/N/IND/214 08. 10. 2021 Žvýkačky

Návrh předpisů o bezpečnosti a normách pro potraviny (označování a 

vystavování), změny předpisů, 2021

Draft Food Safety and Standards (Labelling and Display) 

Amendment Regulations, 2021

07. 12. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174746?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174747?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174756?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174787?FromAllNotifications=True

