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G/TBT/N/MEX/503 12. 10. 2021
Radiotelekomunikac

e

Část 3 tohoto technického ustanovení stanoví technické specifikace 

mobilního koncového zařízení, které může využívat radioelektrické 

spektrum nebo být připojeno k telekomunikačním sítím pro příjem a 

zpracování výstražných zpráv pro rizikové nebo nouzové situace 

prostřednictvím služby celulárního vysílání.

Part 3 of this Technical Provision establishes the technical 

specifications of the Mobile Terminal Equipment that can make use 

of the radioelectric spectrum or be connected to telecommunications 

networks, for the reception and processing of Alert Messages for 

Risk or Emergency Situations through the Service of Cell 

Broadcasting.

11. 12. 2021

MPO, HK, 

ÚNMZ-OSZ, 

MV, ČMI, 

ČTÚ

G/TBT/N/USA/1787 12. 10. 2021 Dusičnan stříbrný

Závěrečné pravidlo - Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA nebo 

my) mění předpisy o aditivech barev tak, aby zajistily bezpečné 

používání dusičnanu stříbrného jako barviva v profesionální 

kosmetice určené pouze k barvení obočí a řas.

Final rule - The Food and Drug Administration (FDA or we) is 

amending the color additive regulations to provide for the safe use of 

silver nitrate as a color additive in professional-use only cosmetics 

to color eyebrows and eyelashes. 

05. 11. 2021
MŽP, MPO, 

HK, MZe, MZ

G/TBT/N/USA/1788 13. 10. 2021 Chemické látky

EPA navrhuje významná nová pravidla používání (SNURs) podle 

zákona o kontrole toxických látek (TSCA) pro chemické látky, které 

byly předmětem předvýrobního oznámení (PMNs). 

Proposed rule - EPA is proposing significant new use rules (SNURs) 

under the Toxic Substances Control Act (TSCA) for chemical 

substances that were the subject of premanufacture notices (PMNs).

12. 11. 2021
MŽP, MPO, 

HK, MV

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174819?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174793?FromAllNotifications=True
http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174833?FromAllNotifications=True


G/TBT/N/CHN/1627 14. 10. 2021
Průmyslové výrobky 

a spotřební zboží

Tato opatření budou aplikována na inspekci importu a exportu 

komodit pro čínské celní orgány, které akceptují výsledky testů 

laboratoří. 

These measures will be applied to the import and export commodity 

inspection for China Customs accepting the Laboratories’ testing 

results. 

13. 12. 2021 MPO, HK

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/174845?FromAllNotifications=True

