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Číslo notifikace

Datum 

zveřejnění 

notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace
Lhůta pro 

připomínky

G/TBT/N/BRA/1271 18. 10. 2021
Klimatizační 

zařízení

Veřejná konzultace k následujícímu návrhu usnesení Řídícího výboru 

pro úrovně a ukazatele energetické účinnosti - CGIEE, kterým se 

stanoví nový cílový program pro klimatizační zařízení.

Public Consultation to the following draft Resolution of the Energy 

Efficiency Levels and Indicators Management Committee – CGIEE, 

stipulating the new Target Program for Air Conditioners.

12. 11. 2021

G/TBT/N/USA/1789 19. 10. 2021
Toxické chemické 

látky

EPA navrhuje přidat 12 chemikálií na seznam toxických chemických 

látek, na které se vztahují požadavky na podávání zpráv podle 

EPCRA a zákona o prevenci znečištění (PPA). 

EPA is proposing to add 12 chemicals to the list of toxic chemicals 

subject to the reporting requirements under EPCRA and the 

Pollution Prevention Act (PPA).

17. 12. 2021

G/TBT/N/UKR/204 19. 10. 2021 Chmel
Návrh zákona Ukrajiny „O chmelu a chmelových produktech“ 

The draft Law of Ukraine "On hop and hop products"
18. 12. 2021

G/TBT/N/USA/1790 20. 10. 2021 Námořní inženýrství
Aktualizace norem námořního inženýrství

Updates to Marine Engineering Standards
20. 12. 2021

G/TBT/N/USA/1791 21. 10. 2021

Pomůcky pro 

neslyšící a sluchově 

postižené

Lékařská zařízení; Ušní, nosní a krční zařízení; Zavedení volně 

prodejných naslouchátek

Medical Devices; Ear, Nose, and Throat Devices; Establishing Over-

the-Counter Hearing Aids 

18. 01. 2022

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174873?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174885?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174890?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174892?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174930?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1272 22. 10. 2021

Účinné látky pro 

pesticidy, čisticí 

prostředky a 

ochranu dřeva

Toto usnesení obsahuje monografické účinné látky pro pesticidy, 

čisticí prostředky pro domácnost a prostředky na ochranu dřeva a 

jejich regulační proces. 

This resolution disposes about the monographs of the active 

ingredients for pesticides, household cleaning products and wood 

preservatives, and their regulatory process.

_

G/TBT/N/BRA/1273 22. 10. 2021

Účinné látky pro 

pesticidy, čisticí 

prostředky a 

ochranu dřeva

Tento normativní pokyn se zabývá monografickým seznamem 

účinných látek pro pesticidy, čisticí prostředky pro domácnost a 

prostředky na ochranu dřeva. 

This normative instruction disposes about the Monograph List of 

Active Ingredients for Pesticides, Household Cleaning Products and 

Wood Preservers.

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174945?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174946?FromAllNotifications=True

