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Committee on Technical Barriers to Trade

NOTIFICATION
The following notification is being circulated in accordance with Article 10.6.
1.

Member to Agreement notifying:
If applicable, name of local government involved (Articles 3.2 and 7.2):

2.

Agency responsible:
Name and address (including telephone and fax numbers, e-mail and web-site
addresses, if available) of agency or authority designated to handle comments
regarding the notification shall be indicated if different from above:

3.

Notified under Article 2.9.2 [

4.

Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff heading.
ICS numbers may be provided in addition, where applicable):

5.

Title, number of pages and language(s) of the notified document:

6.

Description of content:

7.

Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable:

8.

Relevant documents:

9.

Proposed date of adoption:
Proposed date of entry into force:

10.

Final date for comments:

11.

Texts available from: National enquiry point [ ] or address, telephone and fax
numbers, e-mail and web-site addresses, if available of the other body:

], 2.10.1 [

], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], other:

}

PASTABA

Lentelė užpildoma anglų k . Joje įrašoma:
1. Pranešanti valstybė
2. Atsakinga institucija (adresas, faksas, el.-pašto adresas, interneto tinklalapio
adresas)
Valstybės valdymo institucija, atsakinga už gautų pastabų dėl dokumento
projekto tvarkymą, jei dokumentą rengė kita institucija (pavadinimas, telefonas,

faksas, elektroninio pašto adresas, interneto tinklalapio adresas)
3. Pranešama pagal straipsnį: (nepildyti)
4. Gaminio, kuriam parengtas techninio reglamento projektas, pavadinimas,
Harmonizuotosios prekių nomenklatūros kodas, Tarptautinės standartų
klasifikacijos indeksas (kur taikytina)
5. Dokumento pavadinimas, puslapių skaičius,siūlomo projekto kalba(os)
(Dokumento visą tekstą galima pateikti ir lietuvių k., tačiau nesant viso teksto
anglų k., turi būti parengta jo santrumpa anglų k.)
6. Trumpas projekto turinys (ne daugiau kaip 10 eilučių)
7.Trumpas rengiamo dokumento tikslo apibūdinimas ir pagrindimas (ne
daugiau kaip 10 eilučių), taip pat skubaus priėmimo priežastys (jeigu projektą
būtina priimti skubos tvarka)
8. Susiję dokumentai
9. Siūloma priėmimo data
Siūloma įsigaliojimo data
10. Galutinė pastabų pateikimo data(60 dienų po dokumento projekto
paskelbimo Pasaulinės prekybos organizacijos Techninių prekybos kliūčių
komiteto techninių reglamentų projektų registre, jeigu dokumentas priimamas
ne skubos tvarka. Jei projektą būtina priimti skubos tvarka, pateikiamas
pagrindimas)
11. Tekstai gaunami iš : (nepildyti)
Pranešimo užpildymo klausimais kreiptis tel. 2709347, enquiry@lsd.lt

