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Číslo notifikace
Datum 

zveřejnění 
notifikace

Oblast Stručný pracovní popis notifikace Lhůta pro 
připomínky

G/TBT/N/TUR/173 01. 03. 2021

Energetické 
štítkování 
elektronických 
displejů

Návrh sdělení o energetickém štítkování elektronických displejů 
(2019/2013/EU) (SGM: 2021/6) 
Draft Communique on Energy Labelling of Electronic Displays 
(2019/2013/EU) (SGM:2021/6)

01. 03. 2021

G/TBT/N/TUR/174 01. 03. 2021 Svařovací zařízení

Návrh sdělení o požadavcích na ekodesign svařovacího zařízení 
(SGM: 2020 /…)
Draft Communiqué on Eco-design Requirements for Welding 
Equipment (SGM:2020/…)

01. 03. 2021

G/TBT/N/TUR/175 01. 03. 2021 Myčky nádobí

Návrh sdělení o požadavcích na ekodesign myček nádobí pro 
domácnost (SGM: 2021/…) (2019/2022/EU)
Draft Communique On Ecodesign Requirements Of Household 
Dishwashers (SGM:2021/…) (2019/2022/EU)

01. 03. 2021

G/TBT/N/TUR/176 01. 03. 2021 Myčky nádobí

Návrh sdělení o energetickém štítkování myček nádobí pro 
domácnost (SGM: 2021/…) (2019/2017/EU) 
Draft Communique On Energy Labeling Of Household Dishwashers 
(SGM: 2021/…) (2019/2017/EU)

01. 03. 2021

G/TBT/N/TUR/177 01. 03. 2021 Domácí pračky

Návrh sdělení o požadavcích na ekodesign domácích praček a praček 
se sušičkou pro domácnost (SGM: 2021/3) (2019/2023/EU)
Draft Communique On Ecodesign Requirements For Household 
Washing Machines And Household Washer-Dryers (SGM:2021/3) 
(2019/2023/EU) 

01. 03. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170634?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170635?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170636?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170637?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170638?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/TUR/178 01. 03. 2021 Domácí pračky

Návrh sdělení o energetickém štítkování domácích praček a praček se 
sušičkou pro domácnost (2019/2014/EU) (SGM: 2021/4)
Draft Communique On Energy Labelling Of Household Washing 
Machines And Household Washer-Dryers (2019/2014/EU) 
(SGM:2021/4) 

01. 03. 2021

G/TBT/N/UKR/186 01. 03. 2021 Hrozny a hroznové 
víno

Návrh zákona Ukrajiny „O změnách zákona Ukrajiny o hroznech a 
hroznovém víně“
The draft Law of Ukraine "On amendments to the Law of Ukraine on 
grapes and grape wine"

30. 04. 2021

G/TBT/N/CHN/1554 01. 03. 2021 Chladírenská 
vozidla

Tato norma specifikuje pojmy a definice, klasifikaci, požadavky a 
zkušební metody pro chladírenská vozidla.
This standard specifies the terms and definitions, classification, 
requirements and test methods for refrigerated vehicles.

30. 04. 2021

G/TBT/N/CHN/1556 01. 03. 2021
Doplňkové látky v 
krmivech - přírodní 
xantofyly

Národní norma P.R.C. doplňkové látky v krmivech - část 9: Barviva - 
přírodní xantofyly
National Standard of the P.R.C., Feed Additives — Part 9: Coloring 
Agents — Natural Xanthophyll

30. 04. 2021

G/TBT/N/CHN/1557 01. 03. 2021
Doplňkové látky v 
krmivech - kyselina 
mléčná

Národní norma P.R.C. doplňkové látky v krmivech - část 8: 
Konzervační látky a regulátory kyselosti - kyselina mléčná
National Standard of the P.R.C., Feed Additives — Part 8: 
Preservatives and Acidity Regulators — Lactic Acid 

30. 04. 2021

G/TBT/N/CHN/1555 01. 03. 2021 Brzdové hadice

Národní norma P.R.C. pro brzdové hadice - struktura, výkon a 
zkušební metody
National Standard of the P.R.C., Brake Hose — Structure, 
Performance and Test Methods

30. 04. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170639?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170648?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170681?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170683?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170684?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170682?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/CHN/1558 01. 03. 2021 Systém palivo-plyn 
pro vozidla na plyn

Tato norma specifikuje požadavky na instalaci, zkušební metody a 
pravidla kontroly pro palivový-plynový systém vozidel na plyn.
This standard specifies the installation requirements, test methods 
and inspection rules for the fuel-gas system of gas vehicles.

30. 04. 2021

G/TBT/N/CHN/1559 01. 03. 2021 Odstředivá čerpadla

Tato norma stanoví stupně energetické účinnosti, minimální 
přípustné hodnoty energetické účinnosti, zkušební metody a 
výpočetní metody pro odstředivá čerpadla na čerstvou vodu a 
petrochemická odstředivá čerpadla.
This standard specifies the energy efficiency grades, minimum 
allowable values of energy efficiency, testing methods and 
calculation methods for centrifugal pumps for fresh water and 
petrochemical centrifugal pumps.

30. 04. 2021

G/TBT/N/CHN/1561 01. 03. 2021 Zařízení pro 
nepřímý výhled

Národní norma P.R.C., Motorová vozidla - Zařízení pro nepřímý 
výhled - Požadavky na výkon a instalaci 
National Standard of the P.R.C., Motor Vehicles-Devices for 
Indirect Vision-Requirements of Performance and Installation

30. 04. 2021

G/TBT/N/CHN/1560 02. 03. 2021
Ukotvení a instalace 
sedadel v osobních 
vozidlech

Tato norma stanoví technické požadavky a zkušební metody pro 
pevnost sedadel a jejich ukotvení v osobních vozidlech.
This standard specifies the technical requirements and test methods 
for the strength of the seats and their anchorages of passenger 
vehicles.

01. 05. 2021

G/TBT/N/USA/1703 03. 03. 2021

Aerosolové 
nátěrové produkty, 
antiperspiranty a 
deodoranty

Navrhované pravidlo - mění pravidla týkající se aerosolových 
nátěrových produktů a antiperspirantů a deodorantů.
Proposed rule - Amends rules relating to aerosol coating products 
and antiperspirant and deodorants.

22. 03. 2021

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170685?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170686?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170688?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170687?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170710?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/BRA/1143 03. 03. 2021 Léčivé přípravky

Toto usnesení stanoví kritéria pro předpis, výjimku, kontrolu, balení 
a označování léčivých přípravků na základě látek klasifikovaných 
jako antimikrobiální pro použití na lékařský předpis, izolované nebo 
související. 
This resolution establishes criteria for prescription, exemption, 
control, packaging, and labelling of medicines based on substances 
categorized as antimicrobial for use under prescription, isolated or 
associated.

_

G/TBT/N/BRA/1144 03. 03. 2021 Léčivé přípravky

Tento normativní pokyn definuje seznam látek klasifikovaných jako 
antimikrobiální pro použití na lékařský předpis, izolované nebo 
přidružené.
This normative instruction defines the list of substances categorized 
as antimicrobial for use under prescription, isolated or associated.

_

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170714?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/170715?FromAllNotifications=True
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