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Vestník ÚNMS SR č. 2/2014

1. NORMALIZÁCIA

OZNÁMENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že
rozhodnutím predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 28/2013, ktorým
sa zrušuje príspevková organizácia Slovenský ústav technickej normalizácie (ďalej len „rozhodnutie“)
rozhodol o zrušení určenia Slovenského ústavu technickej normalizácie so sídlom Karloveská 63, 840 00 Bratislava,
IČO: 31753990 ako právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem.
Rozhodnutím bola príspevková organizácia Slovenský ústav technickej normalizácie zrušená a bolo ním zrušené rozhodnutie
predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 12. januára 2000 č. 1/2000 o určení
Slovenského ústavu technickej normalizácie ako právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických
noriem (oznámenie č. 25/2002 Z. z.).
Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 18. decembra 2013 a Slovenský ústav technickej normalizácie bol zrušený 31. decembra 2013.
Vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov prešli dňom 1. januára 2014 na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
predseda ÚNMS SR
v. r.
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Oznámenie č. 245/2014
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje podľa § 5 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
a zákona č. 254/2003 Z. z. harmonizované slovenské technické normy vzťahujúce sa na nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia v znení neskorších predpisov.
Toto oznámenie nahrádza Oznámenie ÚNMS SR č. 226/2013 publikované vo Vestníku ÚNMS SR č. 5/2013.

Harmonizované slovenské technické normy preberajúce EN vyhlásené ako harmonizované v Úradnom vestníku ES č. 297,
séria C z 12. 10. 2013.
STN
Triediaci znak

Dátum
vydania

Názov

Harmonizovaná EN/
zmena

STN EN 61000-3-11
(33 3432)

09/2002 Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Časť 3-11: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania
napätia a blikania v rozvodných sieťach nízkeho napätia
pre podmienečne pripájané zariadenia s menovitým
prúdom ≤ 75 A

EN 61000-3-11: 2000

STN EN 61000-3-12
(33 3432)

02/2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Časť 3-12: Medze. Medze harmonických zložiek prúdu
vytváraných zariadeniami so vstupným fázovým prúdom
> 16 A a ≤ 75 A, ktoré sa pripájajú k verejným
rozvodným sieťam nízkeho napätia
Predpoklad zhody platí do 16. 6. 2014.

EN 61000-3-12: 2005

STN EN 61000-3-12
(33 3432)

08/2012 Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Časť 3-12: Medze. Medze harmonických zložiek prúdu
vytváraných zariadeniami so vstupným fázovým prúdom
> 16 A a ≤ 75 A, ktoré sa pripájajú k verejným
rozvodným sieťam nízkeho napätia

EN 61000-3-12: 2011

STN EN 61000-3-2
STN EN 61000-3-2/A1
STN EN 61000-3-2/A2
(33 3432)

12/2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
04/2010 Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických
04/2010 zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom
≤ 16 A)

EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-2: 2006/A1: 2009
EN 61000-3-2: 2006/A2: 2009

STN EN 61000-3-3
(33 3432)

06/2009 Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie napätia
a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho
napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom
≤ 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu

EN 61000-3-3: 2008

STN EN 61000-6-1
(33 3432)

12/2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Časť 6-1: Všeobecné normy. Odolnosť – prostredia
obytné, obchodné a ľahkého priemyslu

EN 61000-6-1: 2007

STN EN 61000-6-2
(33 3432)

05/2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Časť 6-2: Všeobecné normy. Odolnosť – priemyselné
prostredia

EN 61000-6-2: 2005
EN 61000-6-2: 2005/AC: 2005
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STN EN 61000-6-3
STN EN 61000-6-3/A1
STN EN 61000-6-3/
A1/AC
(33 3432)

11/2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
11/2011 Časť 6-3: Všeobecné normy. Emisie – prostredia obytné,
12/2012 obchodné a ľahkého priemyslu

EN 61000-6-3: 2007
EN 61000-6-3: 2007/A1: 2011
EN 61000-6-3: 2007/A1: 2011/
AC: 2012

STN EN 61000-6-4
STN EN 61000-6-4/A1
(33 3432)

11/2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
10/2011 Časť 6-4: Všeobecné normy. Emisie – priemyselné
prostredia

EN 61000-6-4: 2007
EN 61000-6-4: 2007/A1: 2011

STN EN 60215+A1

02/2002 Bezpečnostné požiadavky na rádiové vysielače

STN EN 60215+A1/A2
(33 4110)

02/2002

EN 60215: 1989
EN 60215: 1989/A1: 1992
EN 60215: 1989/A2: 1994

STN EN 55022
STN EN 55022/AC
(33 4222)

12/2011 Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky
04/2012 rádiového rušenia. Medze a metódy merania
Predpoklad zhody podľa STN EN 55022: 2007
(EN 55022: 2006) uplynul 1. 12. 2013.

EN 55022: 2010
EN 55022: 2010/AC: 2011

STN EN 55024
(33 4224)

09/2011 Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky
odolnosti. Medze a metódy merania
Predpoklad zhody podľa STN EN 55024: 2001
(EN 55024: 1998) uplynul 1. 12. 2013.

EN 55024: 2010

STN EN 55032
(33 4232)

07/2013 Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych
zariadení. Požiadavky na emisie

EN 55032: 2012
EN 55032: 2012/AC Dec.
2012

STN EN 60825-1
(34 1701)

06/2008 Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia
zariadení a požiadavky

EN 60825-1: 2007

STN EN 60825-12
(34 1701)

12/2004 Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 12: Bezpečnosť
EN 60825-12: 2004
optických komunikačných systémov vo voľnom priestore
používaných na prenos informácií

STN EN 60825-2
STN EN 60825-2/A1
STN EN 60825-2/A2
(34 1701)

08/2005 Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 2: Bezpečnosť
08/2007 komunikačných systémov s optickými vláknami (OFCS)
07/2011

EN 60825-2: 2004
EN 60825-2: 2004/A1: 2007
EN 60825-2: 2004/A2: 2010

STN EN 60825-4
STN EN 60825-4/A1
STN EN 60825-4/A2
(34 1701)

07/2007 Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 4: Ochranné
06/2009 kryty laserov
04/2012

EN 60825-4: 2006
EN 60825-4: 2006/A1: 2008
EN 60825-4: 2006/A2: 2011

STN EN 60730-1
(36 1950)

11/2012 Automatické elektrické riadiace zariadenia pre
domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné
požiadavky

EN 60730-1: 2011

STN EN 60065
STN EN 60065/A1
STN EN 60065/A11
STN EN 60065/A12
STN EN 60065/A2
STN EN 60065/C1
STN EN 60065/C2
(36 7000)

09/2003 Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické
04/2007 prístroje. Požiadavky na bezpečnosť
06/2009
08/2011
07/2011
05/2006
12/2007

EN 60065: 2002
EN 60065: 2002/A1: 2006
EN 60065: 2002/A11: 2008
EN 60065: 2002/A12: 2011
EN 60065: 2002/A2: 2010
EN 60065: 2002/AC: 2006
EN 60065: 2002/Cor. Aug.
2007

STN EN 50566
(36 7055)

09/2013 Norma na výrobok na preukázanie zhody
vysokofrekvenčných polí z ručných bezdrôtových
komunikačných zariadení a komunikačných zariadení
pripevnených na tele používaných širokou verejnosťou
(30 MHz – 6 GHz)

EN 50566: 2013
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EN 50364: 2010

STN EN 50364
(36 7080)

08/2010 Obmedzenie vystavenia osôb účinkom
elektromagnetických polí od zariadení pracujúcich
vo frekvenčnom rozsahu od 0 Hz do 300 GHz
používaných pri elektronickej ochrane tovaru (EAS),
vysokofrekvenčnej identifikácii (RFID) a pri podobných
aplikáciách

STN EN 50401
STN EN 50401/A1
(36 7080)

EN 50401: 2006
01/2007 Norma na výrobky na preukázanie zhody pevných
EN 50401: 2006/A1: 2011
03/2012 zariadení na rádiový prenos (od 110 MHz do 40 GHz)
určených na použitie v bezdrôtových telekomunikačných
sieťach, so základnými obmedzeniami alebo
referenčnými úrovňami pre vystavenie obyvateľstva
vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam,
spôsobené ich uvedením do prevádzky

STN EN 62311
(36 7080)

12/2008 Posudzovanie elektronických a elektrických zariadení
z hľadiska obmedzenia expozície osôb
elektromagnetickými poliami (0 Hz – 300 GHz)

EN 62311: 2008

STN EN 50385
(36 7088)

04/2003 Výrobková norma na preukázanie zhody základných
rádiostaníc a pevných koncových staníc bezšnúrových
telekomunikačných systémov so základnými
obmedzeniami a referenčnými hladinami, týkajúca sa
vystavenia osôb vysokofrekvenčným
elektromagnetickým poliam (110 MHz – 40 GHz).
Vystavenie verejnosti

EN 50385: 2002

STN EN 50360
STN EN 50360/A1
STN EN 50360/C1
(36 7901)

10/2002 Výrobková norma na preukazovanie zhody mobilných
08/2012 telefónov so základnými obmedzeniami z hľadiska
12/2006 vystavenia človeka elektromagnetickým poliam
(300 MHz až 3 GHz)

EN 50360: 2001
EN 50360: 2001/A1: 2012
EN 50360: 2001/Cor. Jul. 2006

STN EN 62479
(36 7933)

05/2011 Posudzovanie zhody nízkovýkonových elektronických
a elektrických zariadení so základnými obmedzeniami
z hľadiska expozície osôb elektromagnetickými poliami
(10 MHz až 300 GHz)
Predpoklad zhody podľa STN EN 50371: 2002
(EN 50371: 2002) uplynul 1. 9. 2013.

EN 62479: 2010

STN EN 60950-1
STN EN 60950-1/A1
STN EN 60950-1/A11
STN EN 60950-1/A12
STN EN 60950-1/AC
(36 9060)

02/2007 Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť.
11/2010 Časť 1: Všeobecné požiadavky
09/2009
08/2011
04/2012

EN 60950-1: 2006
EN 60950-1: 2006/A1: 2010
EN 60950-1: 2006/A11: 2009
EN 60950-1: 2006/A12: 2011
EN 60950-1: 2006/AC: 2011

STN EN 60950-22
STN EN 60950-22/C1
(36 9060)

12/2006 Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť.
02/2009 Časť 22: Zariadenia nainštalované vonku

EN 60950-22: 2006
EN 60950-22: 2006/Cor. Oct.
2008

STN EN 60950-23
STN EN 60950-23/C1
(36 9060)

12/2006 Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť.
02/2009 Časť 23: Zariadenia s veľkokapacitnou pamäťou

EN 60950-23: 2006
EN 60950-23: 2006/Cor. Oct.
2008

STN EN 41003
(36 9061)

07/2009 Osobitné bezpečnostné požiadavky na zariadenia
pripájané na telekomunikačné siete a/alebo na káblové
distribučné systémy

EN 41003: 2008

STN EN 300 065-2
V1.2.1
(87 0065)

11/2009 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia
s priamou tlačou určené na príjem meteorologických
a navigačných informácií (NAVTEX).
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 300 065-2 V1.2.1: 2009
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STN EN 300 065-3
V1.2.1
(87 0065)

11/2009 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia
s priamou tlačou určené na príjem meteorologických
a navigačných informácií (NAVTEX).
Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

EN 300 065-3 V1.2.1: 2009

STN EN 300 086-2
V1.3.1
(87 0086)

12/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové
zariadenia s vnútorným alebo vonkajším VF konektorom
určené prednostne na analógový prenos hovorov.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 300 086-2 V1.3.1: 2010

STN EN 300 113-2
V1.5.1
(87 0113)

05/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové
zariadenia určené na prenos dát (a/alebo hovoru)
používajúce moduláciu s konštantnou alebo
s nekonštantnou obálkou a vybavené anténovým
konektorom. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 300 113-2 V1.5.1: 2011

STN EN 300 135-2
V1.2.1
(87 0135)

08/2008 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové
zariadenia pre občianske pásmo (CB). Rádiové
zariadenia pre občianske pásmo s uhlovou moduláciou
(rádiové zariadenia PR 27). Časť 2: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 300 135-2 V1.2.1: 2008

STN EN 300 152-2
V1.1.1
(87 0152)

EN 300 152-2 V1.1.1: 2000
05/2001 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Plavebné núdzové polohové rádiomajáky
(EPIRBs) určené na použitie v pásme 121,5 MHz alebo
v pásmach 121,5 a 243 MHz iba na navádzanie.
Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

STN EN 300 152-3
V1.1.1
(87 0152)

EN 300 152-3 V1.1.1: 2001
12/2001 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Plavebné núdzové polohové rádiomajáky
(EPIRBs) určené na použitie v pásme 121,5 MHz alebo
v pásmach 121,5 MHz a 243 MHz iba na navádzanie.
Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

STN EN 300 219-2
V1.1.1
(87 0219)

01/2002 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové
zariadenia vysielajúce signály na vyvolanie osobitnej
ozveny v prijímači. Časť 2: Harmonizovaná EN
pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 300 219-2 V1.1.1: 2001

STN EN 300 220-2
V2.3.1
(87 0220)

08/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu
od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu
do 500 mW. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE
Predpoklad zhody platí do 28. 2. 2014.

EN 300 220-2 V2.3.1: 2010
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STN EN 300 220-2
V2.4.1
(87 0220)

11/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Rádiové zariadenia používané vo frekvenčnom rozsahu
od 25 MHz do 1 000 MHz s úrovňami výkonu
do 500 mW. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 300 220-2 V2.4.1: 2012

STN EN 300 224-2
V1.1.1
(87 0224)

01/2002 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Miestna vyhľadávacia služba.
Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 300 224-2 V1.1.1: 2001

STN EN 300 296-2
V1.3.1
(87 0296)

EN 300 296-2 V1.3.1: 2010
01/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové
zariadenia s integrálnou anténou určené prednostne
na analógový prenos hovoru. Časť 2: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE
Predpoklad zhody platí do 31. 5. 2015.

STN EN 300 296-2
V1.4.1
(87 0296)

EN 300 296-2 V1.4.1: 2013
01/2014 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové
zariadenia s integrálnou anténou určené prednostne
na analógový prenos hovoru. Časť 2: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

STN EN 300 328
V1.7.1
(87 0328)

04/2007 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy.
Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz
a využívajúce metódy širokopásmovej modulácie.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE
Predpoklad zhody platí do 31. 12. 2014.

EN 300 328 V1.7.1: 2006

Táto verzia normy je predpokladom zhody s požiadavkami článku 3 ods. 2 smernice 1999/5/ES za tejto podmienky: aby sa dodržala
požiadavka špecifikovaná v ustanovení 4.3.5 tejto verzie, zariadenie musí byť vybavené zodpovedajúcim mechanizmom na spoločné
využívanie spektra, napr. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid) atď. Takýto mechanizmus uľahčí spoločné využívanie
spektra rôznymi technológiami a aplikáciami, ktoré v súčasnosti existujú, pričom v prípade preťaženia budú mať používatelia
zabezpečený rovnocenný prístup (a v dôsledku toho dôjde k zodpovedajúcemu zhoršeniu služby pre všetkých používateľov). Účinnosť
rôznych mechanizmov na spoločné využívanie sa môže posúdiť pomocou príslušných ustanovení normy EN 300 328, verzie 1.8.1.

EN 300 328 V1.8.1: 2012

STN EN 300 328
V1.8.1
(87 0328)

12/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Širokopásmové prenosové systémy.
Zariadenia na prenos dát pracujúce v pásme ISM
2,4 GHz a využívajúce metódy širokopásmovej
modulácie. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

STN EN 300 330-2
V1.5.1
(87 0330)

EN 300 330-2 V1.5.1: 2010
08/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 9 kHz do
25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom
rozsahu od 9 kHz do 30 MHz. Časť 2: Harmonizovaná
EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa
článku 3.2 smernice R&TTE

STN EN 300 341-2
V1.1.1
(87 0341)

EN 300 341-2 V1.1.1: 2000
11/2001 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba (RP 02).
Rádiové zariadenia používajúce integrálnu anténu
na prenos signálov na iniciovanie špecifickej odpovede
v prijímači. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2
smernice R&TTE
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STN EN 300 373-2
V1.2.1
(87 0373)

EN 300 373-2 V1.2.1: 2009
07/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Plavebné pohyblivé vysielače a prijímače
prevádzkované v pásmach MF a HF.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

STN EN 300 373-3
V1.2.1
(87 0373)

EN 300 373-3 V1.2.1: 2009
07/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Plavebné pohyblivé vysielače a prijímače
prevádzkované v pásmach MF a HF. Časť 3:
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE.
Zariadenia s integrovaným alebo pridruženým
zariadením triedy E digitálneho selektívneho volania
(DSC)

STN EN 300 390-2
V1.1.1
(87 0390)

08/2001 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové
zariadenia určené na prenos dát (a hovoru) používajúce
integrálnu anténu. Časť 2: Harmonizovaná EN
pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 300 390-2 V1.1.1: 2000

STN EN 300 422-2
V1.3.1
(87 0422)

02/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Bezdrôtové mikrofóny vo frekvenčnom
rozsahu od 25 MHz do 3 GHz. Časť 2: Harmonizovaná
EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku
3.2 smernice R&TTE

EN 300 422-2 V1.3.1: 2011

STN EN 300 433-2
V1.3.1
(87 0433)

01/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Rádiové zariadenia pracujúce
v občianskom pásme (CB). Časť 2: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 300 433-2 V1.3.1: 2011

STN EN 300 440-2
V1.4.1
(87 0440)

02/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom. Rádiové
zariadenia pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 1 GHz
do 40 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 300 440-2 V1.4.1: 2010

STN EN 300 454-2
V1.1.1
(87 0454)

05/2001 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Širokopásmové zvukové spoje.
Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 300 454-2 V1.1.1: 2000

STN EN 300 471-2
V1.1.1
(87 0471)

12/2001 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Pokyny
na prístup a spoločné používanie kanálov zariadeniami
spĺňajúcimi podmienky EN 300 113. Časť 2:
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 300 471-2 V1.1.1: 2001

STN ETS 300 487
STN ETS 300 487/A1
(87 0487)

08/2000 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Pohyblivé
12/2000 zemské stanice určené len na príjem (ROMES),
pracujúce v pásme 1,5 GHz a zabezpečujúce dátové
komunikácie. Vysokofrekvenčné (RF) špecifikácie

ETS 300 487 ed.1: 1996
ETS 300 487: 1996/A1: 1997

STN EN 300 609-4
V10.2.1
(87 0609)

05/2013 Globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM).
Časť 4: Harmonizovaná EN na opakovače GSM
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 300 609-4 V10.2.1: 2012
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STN EN 300 609-4
V9.2.1
(87 0609)

04/2011 Globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM).
Časť 4: Harmonizovaná EN na opakovače GSM
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE
Predpoklad zhody platí do 31. 8. 2014.

EN 300 609-4 V9.2.1: 2010

STN EN 300 674-2-1
V1.1.1
(87 0674)

02/2005 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave
a prevádzke (RTTT). Vysielacie zariadenia účelových
komunikácií na krátku vzdialenosť (DSRC)
(500 kbit/s/250 kbit/s) pracujúce v pásme ISM 5,8 GHz
pre priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na článok 3.2
smernice R&TTE. Oddiel 1: Požiadavky na cestné
jednotky (RSU)

EN 300 674-2-1 V1.1.1: 2004

STN EN 300 674-2-2
V1.1.1
(87 0674)

02/2005 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave
a prevádzke (RTTT). Vysielacie zariadenia účelových
komunikácií na krátku vzdialenosť (DSRC)
(500 kbit/s/250 kbit/s) pracujúce v pásme ISM 5,8 GHz
pre priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na článok 3.2
smernice R&TTE. Oddiel 2: Požiadavky na palubné
jednotky (OBU)

EN 300 674-2-2 V1.1.1: 2004

STN EN 300 676-2
V1.5.1
(87 0676)

EN 300 676-2 V1.5.1: 2011
03/2012 Pozemné VHF ručné, pohyblivé a pevné rádiové
vysielače, prijímače a vysielače/prijímače pre VHF
leteckú pohyblivú službu, používajúce amplitúdovú
moduláciu. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

STN EN 300 698-2
V1.2.1
(87 0698)

07/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Rádiové telefónne vysielače a prijímače
prevádzkované v pásmach VHF a používané v plavebnej
pohyblivej službe na vnútrozemských vodných trasách.
Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 300 698-2 V1.2.1: 2009

STN EN 300 698-3
V1.2.1
(87 0698)

07/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Rádiové telefónne vysielače a prijímače
prevádzkované v pásmach VHF a používané v plavebnej
pohyblivej službe na vnútrozemských vodných trasách.
Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

EN 300 698-3 V1.2.1: 2009

STN EN 300 718-2
V1.1.1
(87 0718)

02/2002 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Lavínové majáky. Systémy
vysielač-prijímač. Časť 2: Harmonizovaná EN
pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 300 718-2 V1.1.1: 2001

STN EN 300 718-3
V1.2.1
(87 0718)

EN 300 718-3 V1.2.1: 2004
08/2004 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Lavínové majáky. Systémy
vysielač-prijímač. Časť 3: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3e
smernice R&TTE

STN EN 300 720-2
V1.2.1
(87 0720)

06/2008 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Komunikačné systémy a zariadenia
na palubách lodí pracujúce na ultravysokých
frekvenciách (UHF). Časť 2: Harmonizovaná EN podľa
článku 3.2 smernice R&TTE
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STN EN 300 761-2
V1.1.1
(87 0761)

02/2002 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Automatická identifikácia železničných vozňov (AVI)
vo frekvenčnom rozsahu 2,45 GHz.
Časť 2: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 300 761-2 V1.1.1: 2001

STN EN 301 025-2
V1.4.1
(87 1025)

03/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF
na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia
triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC).
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 025-2 V1.4.1: 2010

STN EN 301 025-3
V1.4.1
(87 1025)

03/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Rádiotelefónne zariadenia VHF
na všeobecné komunikácie a pridružené zariadenia
triedy D digitálneho selektívneho volania (DSC).
Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

EN 301 025-3 V1.4.1: 2010

STN EN 301 091-2
V1.3.2
(87 1091)

06/2007 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom.
Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT).
Radarové zariadenia pracujúce v rozsahu od 76 GHz
do 77 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 301 091-2 V1.3.2: 2006

STN EN 301 166-2
V1.2.3
(87 1166)

06/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové
zariadenia na analógovú a/alebo digitálnu komunikáciu
(hovor a/alebo dáta) pracujúce v úzkopásmových
kanáloch s anténovým konektorom.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 166-2 V1.2.3: 2009

STN EN 301 178-2
V1.2.2
(87 1178)

08/2007 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Prenosné rádiotelefónne zariadenia
s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú
pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF (na použitie
mimo GMDSS). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca
sa na základné požiadavky článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 178-2 V1.2.2: 2007

STN EN 301 357-2
V1.4.1
(87 1357)

06/2009 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Bezšnúrové zariadenia na prenos zvuku
v rozsahu od 25 MHz do 2 000 MHz.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 357-2 V1.4.1: 2008

STN EN 301 360
V1.2.1
(87 1360)

EN 301 360 V1.2.1: 2006
08/2006 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na družicové interaktívne koncové
zariadenia (SIT) a družicové používateľské koncové
zariadenia (SUT) zabezpečujúce prenos smerom
ku geostacionárnym družiciam vo frekvenčných pásmach
od 27,5 GHz do 29,5 GHz, vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

STN EN 301 406
V2.1.1
(87 1406)

01/2010 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT).
Harmonizovaná EN na digitálne bezšnúrové
telekomunikácie (DECT) vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE.
Všeobecné rádiové požiadavky
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STN EN 301 423
V1.1.1
(87 1423)

03/2004 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Harmonizovaná norma na pozemský
letový telekomunikačný systém vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 301 423 V1.1.1: 2000

STN EN 301 426
V1.2.1
(87 1426)

08/2002 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé družicové
zemské stanice (LMES) a plavebné pohyblivé družicové
zemské stanice (MMES), neurčené na núdzovú
a bezpečnostnú komunikáciu, ktoré pracujú
vo frekvenčných pásmach 1,5/1,6 GHz s prenosom dát
nízkou prenosovou rýchlosťou, vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 301 426 V1.2.1: 2001

STN EN 301 427
V1.2.1
(87 1427)

06/2004 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na pohyblivé družicové zemské
stanice (MES) poskytujúce prenos dát nízkou
prenosovou rýchlosťou, okrem leteckých pohyblivých
družicových zemských staníc, pracujúce
vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 301 427 V1.2.1: 2001

STN EN 301 428
V1.3.1
(87 1428)

08/2006 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na koncovú stanicu s veľmi malou
apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len
na vysielanie, vysielanie/príjem alebo len na príjem,
pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz,
vzťahujúce sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 301 428 V1.3.1: 2006

STN EN 301 430
V1.1.1
(87 1430)

06/2004 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na prenosné zemské stanice
družicového zberu správ (SNG TES) pracujúce
vo frekvenčných pásmach 11-12/13-14 GHz, vzťahujúca
sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 301 430 V1.1.1: 2000

STN EN 301 441
V1.1.1
(87 1441)

EN 301 441 V1.1.1: 2000
12/2002 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES)
vrátane ručných zemských staníc pre družicové osobné
komunikačné siete (S-PCN) v pásmach 1,6 GHz/2,4 GHz
v pohyblivej družicovej službe (MSS), vzťahujúca sa na
základné požiadavky článku 3.2 smernice RTTE

STN EN 301 442
V1.2.1
(87 1442)

02/2011 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES)
vrátane ručných zemských staníc pre družicové osobné
komunikačné siete (S-PCN) v pásmach 2,0 GHz
v pohyblivej družicovej službe (MSS), vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 442 V1.2.1: 2010

STN EN 301 443
V1.3.1
(87 1443)

08/2006 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na koncovú stanicu s veľmi malou
apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len
na vysielanie, vysielanie a príjem alebo len príjem,
pracujúce vo frekvenčných pásmach 4 GHz a 6 GHz,
vzťahujúce sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 301 443 V1.3.1: 2005
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STN EN 301 444
V1.1.1
(87 1444)

01/2003 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé zemské
stanice (LMES) pracujúce vo frekvenčných pásmach
1,5 GHz a 1,6 GHz, ktoré zabezpečujú hlasovú a/alebo
dátovú komunikáciu a vzťahujúca sa na základné
požiadavky článku 3.2 smernice R&TTE
Predpoklad zhody platí do 30. 4. 2015.

EN 301 444 V1.1.1: 2000

STN EN 301 444
V1.2.1
(87 1444)

07/2012 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé zemské
stanice (LMES) pracujúce vo frekvenčných pásmach
1,5 GHz a 1,6 GHz, ktoré zabezpečujú hlasovú a/alebo
dátovú komunikáciu, vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE
Predpoklad zhody platí do 30. 9. 2016.

EN 301 444 V1.2.1: 2012

STN EN 301 444
V1.2.2
(87 1444)

11/2013 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na pozemné pohyblivé zemské
stanice (LMES) pracujúce vo frekvenčných pásmach
1,5 GHz a 1,6 GHz, ktoré zabezpečujú hlasovú a/alebo
dátovú komunikáciu, vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 444 V1.2.2: 2013

STN EN 301 447
V1.1.1
(87 1447)

02/2008 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na družicové zemské stanice
na palubách lodí (ESV) pracujúce vo frekvenčných
pásmach 4/6 GHz pridelených pevnej družicovej službe
(FSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa
článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 447 V1.1.1: 2007

STN EN 301 449
V1.1.1
(87 1449)

01/2007 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Harmonizovaná EN na základňové
stanice CDMA s rozprestretým spektrom pracujúce
v bunkovom pásme 450 MHz (CDMA 450) a v pásmach
PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz
(CDMA-PAMR), vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 449 V1.1.1: 2006

STN EN 301 459
V1.4.1
(87 1459)

12/2007 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na družicové interaktívne koncové
zariadenia (SIT) a družicové používateľské koncové
zariadenia (SUT) zabezpečujúce prenos smerom
k družiciam na geostacionárnych obežných dráhach
vo frekvenčných pásmach od 29,5 GHz do 30,0 GHz,
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 301 459 V1.4.1: 2007

STN EN 301 489-1
V1.9.2
(87 1489)

03/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 1: Spoločné
technické požiadavky

EN 301 489-1 V1.9.2: 2011

STN EN 301 489-10
V1.3.1
(87 1489)

03/2003 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 10: Osobitné
podmienky na prvú (CT1 a CT1+) a druhú (CT2)
generáciu bezšnúrových telefónnych zariadení

EN 301 489-10 V1.3.1: 2002

STN EN 301 489-11
V1.3.1
(87 1489)

11/2006 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 11: Osobitné
podmienky na vysielače pozemského rozhlasového
vysielania

EN 301 489-11 V1.3.1: 2006
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STN EN 301 489-12
V2.2.2
(87 1489)

EN 301 489-12 V2.2.2: 2008
03/2009 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 12: Osobitné
podmienky pre koncové stanice s veľmi malou apertúrou,
družicové interaktívne zemské stanice pracujúce
vo frekvenčnom rozsahu medzi 4 GHz a 30 GHz v pevnej
družicovej službe (FSS)

STN EN 301 489-13
V1.2.1
(87 1489)

EN 301 489-13 V1.2.1: 2002
03/2003 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 13: Osobitné
podmienky na občianske rádiové pásmo (CB) a podporné
zariadenia (hovorové a nehovorové)

STN EN 301 489-14
V1.2.1
(87 1489)

12/2003 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 14: Osobitné
podmienky pre vysielače analógového a digitálneho
pozemského televízneho vysielania

EN 301 489-14 V1.2.1: 2003

STN EN 301 489-15
V1.2.1
(87 1489)

03/2003 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 15: Osobitné
podmienky na komerčne dostupné amatérske rádiové
zariadenia

EN 301 489-15 V1.2.1: 2002

STN EN 301 489-16
V1.2.1
(87 1489)

03/2003 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 16: Osobitné
podmienky na pohyblivé a prenosné analógové bunkové
rádiové komunikačné zariadenia

EN 301 489-16 V1.2.1: 2002

STN EN 301 489-17
V2.1.1
(87 1489)

11/2009 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia. Časť 17: Osobitné
podmienky na širokopásmové dátové prenosové systémy
Predpoklad zhody platí do 31. 5. 2014.

EN 301 489-17 V2.1.1: 2009

STN EN 301 489-17
V2.2.1
(87 1489)

04/2013 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia. Časť 17: Osobitné
podmienky na širokopásmové dátové prenosové systémy

EN 301 489-17 V2.2.1: 2012

STN EN 301 489-18
V1.3.1
(87 1489)

03/2003 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 18: Osobitné
podmienky na zariadenia pozemskej hromadnej rádiovej
siete (TETRA)

EN 301 489-18 V1.3.1: 2002

STN EN 301 489-19
V1.2.1
(87 1489)

06/2003 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 19: Osobitné
podmienky na pohyblivé zemské stanice určené len
na príjem (ROMES), pracujúce v pásme 1,5 GHz
a poskytujúce dátovú komunikáciu

EN 301 489-19 V1.2.1: 2002

STN EN 301 489-2
V1.3.1
(87 1489)

03/2003 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 2: Osobitné
podmienky na rádiové vyhľadávacie zariadenia

EN 301 489-2 V1.3.1: 2002

STN EN 301 489-20
V1.2.1
(87 1489)

06/2003 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 20: Osobitné
podmienky na pohyblivé zemské stanice (MES)
používané v pohyblivých družicových službách (MSS)

EN 301 489-20 V1.2.1: 2002
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STN EN 301 489-22
V1.3.1
(87 1489)

07/2004 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 22: Osobitné
podmienky na letecké pohyblivé a pevné rádiové
zariadenia v pásme VHF používané na zemi

EN 301 489-22 V1.3.1: 2003

STN EN 301 489-23
V1.5.1
(87 1489)

05/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 23: Osobitné
podmienky na základňovú stanicu (BS), opakovač
a podporné zariadenia IMT-2000 CDMA s priamym
rozprestretím (UTRA a E-UTRA)

EN 301 489-23 V1.5.1: 2011

STN EN 301 489-24
V1.5.1
(87 1489)

04/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 24: Osobitné
podmienky na pohyblivé a prenosné (UE) rádiové
a podporné zariadenia IMT-2000 CDMA s priamym
rozprestretím (UTRA a E-UTRA)

EN 301 489-24 V1.5.1: 2010

STN EN 301 489-25
V2.3.2
(87 1489)

01/2006 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 25: Osobitné
podmienky na pohyblivé stanice a podporné zariadenia
CDMA s 1x rozprestretým spektrom

EN 301 489-25 V2.3.2: 2005

STN EN 301 489-26
V2.3.2
(87 1489)

EN 301 489-26 V2.3.2: 2005
01/2006 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 26: Osobitné
podmienky na základňové stanice, opakovače a podporné
zariadenia CDMA s 1x rozprestretým spektrom

STN EN 301 489-27
V1.1.1
(87 1489)

EN 301 489-27 V1.1.1: 2004
12/2004 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 27: Osobitné
podmienky pre aktívne zdravotnícke implantáty
s ultranízkym výkonom (ULP-AMI) a súvisiace periférne
zariadenia (ULP-AMI-P)

STN EN 301 489-28
V1.1.1
(87 1489)

03/2005 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 28: Osobitné
podmienky na bezdrôtové digitálne videospoje

EN 301 489-28 V1.1.1: 2004

STN EN 301 489-29
V1.1.1
(87 1489)

08/2009 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 29: Osobitné
podmienky na zariadenia zdravotníckej dátovej služby
(MEDS) pracujúce v pásmach od 401 MHz do 402 MHz
a od 405 MHz do 406 MHz

EN 301 489-29 V1.1.1: 2009

STN EN 301 489-3
V1.4.1
(87 1489)

03/2003 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 3: Osobitné
podmienky na zariadenia s krátkym dosahom (SRD)
prevádzkované na frekvenciách medzi 9 kHz a 40 GHz
Predpoklad zhody platí do 31. 5. 2015.

EN 301 489-3 V1.4.1: 2002

STN EN 301 489-3
V1.6.1
(87 1489)

01/2014 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 3: Osobitné
podmienky na zariadenia s krátkym dosahom (SRD)
prevádzkované na frekvenciách medzi 9 kHz a 246 GHz

EN 301 489-3 V1.6.1: 2013
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STN EN 301 489-31
V1.1.1
(87 1489)

03/2006 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 31: Osobitné
podmienky na zariadenia v pásme od 9 kHz do 315 kHz
pre aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízkym
výkonom (ULP-AMI) a súvisiace periférne zariadenia
(ULP-AMI-P)

EN 301 489-31 V1.1.1: 2005

STN EN 301 489-32
V1.1.1
(87 1489)

03/2006 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 32: Osobitné
podmienky na aplikácie radarového sondovania zeme
a stien

EN 301 489-32 V1.1.1: 2005

STN EN 301 489-33
V1.1.1
(87 1489)

08/2009 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 33: Osobitné
podmienky na ultraširokopásmové (UWB) komunikačné
zariadenia

EN 301 489-33 V1.1.1: 2009

STN EN 301 489-34
V1.1.1
(87 1489)

04/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 34: Osobitné
podmienky na vonkajšie napájanie (EPS) mobilných
telefónov
Predpoklad zhody platí do 28. 2. 2014.

EN 301 489-34 V1.1.1: 2010

STN EN 301 489-34
V1.3.1
(87 1489)

11/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 34: Osobitné
podmienky na vonkajšie napájanie (EPS) mobilných
telefónov
Predpoklad zhody platí do 28. 2. 2015.

EN 301 489-34 V1.3.1: 2012

STN EN 301 489-34
V1.4.1
(87 1489)

10/2013 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 34: Osobitné
podmienky na vonkajšie napájanie (EPS) mobilných
telefónov

EN 301 489-34 V1.4.1: 2013

STN EN 301 489-4
V1.4.1
(87 1489)

11/2009 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 4: Osobitné
podmienky na pevné rádiové spoje, základňové stanice
širokopásmových dátových prenosových systémov,
podporné zariadenia a služby
Predpoklad zhody platí do 31. 8. 2014.

EN 301 489-4 V1.4.1: 2009

STN EN 301 489-4
V2.1.1
(87 1489)

05/2013 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
EN 301 489-4 V2.1.1: 2012
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 4: Osobitné
podmienky na pevné rádiové spoje a podporné zariadenia

STN EN 301 489-5
V1.3.1
(87 1489)

03/2003 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 5: Osobitné
podmienky na zariadenia neverejnej pozemnej
pohyblivej služby (PMR) a podporné zariadenia
(hovorové a nehovorové)

EN 301 489-5 V1.3.1: 2002

STN EN 301 489-50
V1.2.1
(87 1489)

08/2013 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 50: Osobitné
podmienky na základňovú stanicu (BS), opakovač
a podporné zariadenia bunkových komunikácií

EN 301 489-50 V1.2.1: 2013
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STN EN 301 489-6
V1.3.1
(87 1489)

02/2009 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 6: Osobitné
podmienky na zariadenia digitálnych bezšnúrových
telekomunikácií (DECT)

EN 301 489-6 V1.3.1: 2008

STN EN 301 489-7
V1.3.1
(87 1489)

06/2006 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 7: Osobitné
podmienky na pohyblivé a prenosné rádiové a podporné
zariadenia digitálnych bunkových rádiových
telekomunikačných systémov (GSM a DCS)

EN 301 489-7 V1.3.1: 2005

STN EN 301 489-8
V1.2.1
(87 1489)

03/2003 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 8: Osobitné
podmienky na základňové stanice GSM

EN 301 489-8 V1.2.1: 2002

STN EN 301 489-9
V1.4.1
(87 1489)

06/2008 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC),
norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 9: Osobitné
podmienky na bezdrôtové mikrofóny, podobné
rádiofrekvenčné (RF) zariadenia zvukového spoja
a bezšnúrové zvukové a vnútroušné monitorovacie
prístroje

EN 301 489-9 V1.4.1: 2007

STN EN 301 502
V10.2.1
(87 1502)

05/2013 Globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM).
Harmonizovaná EN na zariadenia základňovej stanice
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 301 502 V10.2.1: 2012

STN EN 301 502
V9.2.1
(87 1502)

04/2011 Globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM).
Harmonizovaná EN na zariadenia základňovej stanice
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE
Predpoklad zhody platí do 31. 8. 2014.

EN 301 502 V9.2.1: 2010

STN EN 301 511
V9.0.2
(87 1511)

01/2005 Globálny systém pohyblivých komunikácií (GSM).
Harmonizovaná EN na pohyblivé stanice v pásmach
GSM 900 a GSM 1 800 vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE
(1999/5/ES)

EN 301 511 V9.0.2: 2003

STN EN 301 526
V1.1.1
(87 1526)

01/2007 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Harmonizovaná EN na pohyblivé stanice
CDMA s rozprestretým spektrom pracujúce v bunkovom
pásme 450 MHz (CDMA 450) a v pásmach PAMR
410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR),
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 301 526 V1.1.1: 2006

STN EN 301 559-2
V1.1.2
(87 1559)

12/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Aktívne zdravotnícke implantáty s nízkym výkonom
(LP-AMI) pracujúce vo frekvenčnom rozsahu
od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz. Časť 2: Harmonizovaná
EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku
3.2 smernice R&TTE

EN 301 559-2 V1.1.2: 2012
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STN EN 301 681
V1.4.1
(87 1681)

05/2012 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES)
geostacionárnych pohyblivých družicových systémov
vrátane ručných zemských staníc družicovej osobnej
komunikačnej siete (S-PCN) v pásmach 1,5/1,6 GHz
pohyblivej družicovej služby (MSS), vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 681 V1.4.1: 2011

STN EN 301 721
V1.2.1
(87 1721)

02/2002 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na pohyblivé zemské stanice (MES)
poskytujúce dátovú komunikáciu s nízkou bitovou
rýchlosťou (LBRDC), využívajúce družice s nízkou
obežnou dráhou (LEO), pracujúce pod 1 GHz,
pokrývajúca základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 301 721 V1.2.1: 2001

STN EN 301 783-2
V1.2.1
(87 1783)

01/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Komerčne
dostupné amatérske rádiové zariadenia.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 783-2 V1.2.1: 2010

STN EN 301 796
V1.1.1
(87 1796)

08/2001 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Harmonizovaná EN na bezšnúrové
telefónne zariadenia CT1 a CT1+ pokrývajúca základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 796 V1.1.1: 2000

STN EN 301 797
V1.1.1
(87 1797)

08/2001 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Harmonizovaná EN na bezšnúrové
telefónne zariadenia CT2 pokrývajúca základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 797 V1.1.1: 2000

STN EN 301 839-2
V1.3.1
(87 1839)

04/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Aktívne zdravotnícke implantáty s ultranízkym výkonom
(ULP-AMI) a periférne zariadenia (ULP-AMI-P)
pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 402 MHz
do 405 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 301 839-2 V1.3.1: 2009

STN EN 301 840-2
V1.1.1
(87 1840)

02/2002 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Digitálne rádiové mikrofóny pracujúce
v harmonizovanom pásme CEPT od 1 785 MHz
do 1 800 MHz. Harmonizovaná EN podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 301 840-2 V1.1.1: 2001

STN EN 301 841-3
V1.1.1
(87 1841)

05/2012 Režim 2 digitálneho spoja VHF (VDL) vzduch-zem.
Technické charakteristiky a meracie metódy na pozemné
zariadenia. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 841-3 V1.1.1: 2011

STN EN 301 843-1
V1.2.1
(87 1843)

12/2004 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení
a služieb. Časť 1: Spoločné technické požiadavky
Predpoklad zhody platí do 31. 5. 2014.

EN 301 843-1 V1.2.1: 2004

STN EN 301 843-1
V1.3.1
(87 1843)

02/2013 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení
a služieb. Časť 1: Spoločné technické požiadavky

EN 301 843-1 V1.3.1: 2012
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STN EN 301 843-2
V1.2.1
(87 1843)

12/2004 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení
a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne
vysielače a prijímače VHF

EN 301 843-2 V1.2.1: 2004

STN EN 301 843-4
V1.2.1
(87 1843)

12/2004 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení
a služieb. Časť 4: Osobitné podmienky na úzkopásmové
priamotlačiace (NBDP) prijímače NAVTEX

EN 301 843-4 V1.2.1: 2004

STN EN 301 843-5
V1.1.1
(87 1843)

12/2004 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení
a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne
vysielače a prijímače MF/HF

EN 301 843-5 V1.1.1: 2004

STN EN 301 843-6
V1.1.1
(87 1843)

EN 301 843-6 V1.1.1: 2006
07/2006 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení
a služieb. Časť 6: Osobitné podmienky na zemské stanice
na palubách plavidiel vysielajúce na frekvenciách nad
3 GHz

STN EN 301 893
V1.6.1
(87 1893)

05/2012 Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN).
Vysokovýkonná RLAN pracujúca v pásme 5 GHz.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE
Predpoklad zhody platí do 31. 12. 2014.

EN 301 893 V1.6.1: 2011

STN EN 301 893
V1.7.1
(87 1893)

12/2012 Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN).
Vysokovýkonná RLAN pracujúca v pásme 5 GHz.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 893 V1.7.1: 2012

STN EN 301 908-1
V5.2.1
(87 1908)

02/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 1: Úvod a spoločné požiadavky
Predpoklad zhody platí do 31. 1. 2015.

EN 301 908-1 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-1
V6.2.1
(87 1908)

09/2013 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 1: Úvod a spoločné požiadavky

EN 301 908-1 V6.2.1: 2013

STN EN 301 908-10
V4.1.1
(87 1908)

EN 301 908-10 V4.1.1: 2009
01/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače
a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej
generácie IMT-2000. Časť 10: Harmonizovaná EN
na IMT-2000 – FDMA/TDMA (DECT) vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

STN EN 301 908-11
V5.2.1
(87 1908)

01/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 11: CDMA s priamym rozprestrením
(UTRA FDD) (opakovače)

EN 301 908-11 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-12
V4.2.1
(87 1908)

09/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače
a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej
generácie IMT-2000. Časť 12: Harmonizovaná EN na
IMT-2000 – CDMA s viacnásobnou nosnou frekvenciou
(cdma 2000) (opakovače), vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 908-12 V4.2.1: 2010

18

Vestník ÚNMS SR č. 2/2014
STN EN 301 908-13
V5.2.1
(87 1908)

11/2011 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 13: Používateľské zariadenia (UE)
zdokonaleného univerzálneho pozemského rádiového
prístupu (E-UTRA)

EN 301 908-13 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-14
V5.2.1
(87 1908)

11/2011 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 14: Základňové stanice (BS)
zdokonaleného univerzálneho pozemského rádiového
prístupu (E-UTRA)

EN 301 908-14 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-15
V5.2.1
(87 1908)

01/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 15: Zdokonalený univerzálny pozemský
rádiový prístup (E-UTRA FDD) (opakovače)

EN 301 908-15 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-16
V4.2.1
(87 1908)

EN 301 908-16 V4.2.1: 2010
09/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače
a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej
generácie IMT-2000. Časť 16: Harmonizovaná EN
na IMT-2000 – zdokonalený ultramobilný
širokopásmový (UMB) CDMA s viacnásobnou nosnou
frekvenciou (UE), vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice R&TTE

STN EN 301 908-17
V4.2.1
(87 1908)

09/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Základňové stanice (BS), opakovače
a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej
generácie IMT-2000. Časť 17: Harmonizovaná EN
na IMT-2000 – zdokonalený ultramobilný
širokopásmový (UMB) CDMA s viacnásobnou nosnou
frekvenciou (BS), vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 301 908-17 V4.2.1: 2010

STN EN 301 908-18
V5.2.1
(87 1908)

01/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 18: Základňové stanice (BS) rádiových
zariadení s viacerými štandardmi (MSR) E-UTRA,
UTRA a GSM/EDGE
Predpoklad zhody platí do 31. 8. 2014.

EN 301 908-18 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-18
V6.2.1
(87 1908)

05/2013 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 18: Základňové stanice (BS) rádiových
zariadení s viacerými štandardmi (MSR) E-UTRA,
UTRA a GSM/EDGE

EN 301 908-18 V6.2.1: 2012

STN EN 301 908-19
V5.2.1
(87 1908)

03/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 19: Používateľské zariadenia (UE) TDD
OFDMA TDD WMAN (mobilný WiMAX)
Predpoklad zhody platí do 31. 3. 2015.

EN 301 908-19 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-19
V6.2.1
(87 1908)

11/2013 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 19: Používateľské zariadenia (UE) TDD
OFDMA TDD WMAN (mobilný WiMAX)

EN 301 908-19 V6.2.1: 2013

STN EN 301 908-2
V5.2.1
(87 1908)

01/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 2: Používateľské zariadenia (UE) CDMA
s priamym rozprestrením (UTRA FDD)
Predpoklad zhody platí do 30. 9. 2014.

EN 301 908-2 V5.2.1: 2011
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STN EN 301 908-2
V5.4.1
(87 1908)

05/2013 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 2: Používateľské zariadenia (UE) CDMA
s priamym rozprestrením (UTRA FDD)

EN 301 908-2 V5.4.1: 2012

STN EN 301 908-20
V5.2.1
(87 1908)

03/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 20: Základňové stanice (BS) TDD
OFDMA TDD WMAN (mobilný WiMAX)
Predpoklad zhody platí do 30. 9. 2014.

EN 301 908-20 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-20
V6.2.1
(87 1908)

11/2013 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 20: Základňové stanice (BS) TDD
OFDMA TDD WMAN (mobilný WiMAX)

EN 301 908-20 V6.2.1: 2013

STN EN 301 908-21
V5.2.1
(87 1908)

03/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 21: Používateľské zariadenia (UE) FDD
OFDMA TDD WMAN (mobilný WiMAX)

EN 301 908-21 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-22
V5.2.1
(87 1908)

03/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 22: Základňové stanice (BS) FDD
OFDMA TDD WMAN (mobilný WiMAX)

EN 301 908-22 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-3
V5.2.1
(87 1908)

01/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 3: Základňové stanice (BS) CDMA
s priamym rozprestrením (UTRA FDD)

EN 301 908-3 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-4
V5.2.1
(87 1908)

03/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 4: Používateľské zariadenia (UE) CDMA
s viacnásobnou nosnou frekvenciou (cdma2000)
Predpoklad zhody platí do 31. 3. 2015.

EN 301 908-4 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-4
V6.2.1
(87 1908)

11/2013 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 4: Používateľské zariadenia (UE) CDMA
s viacnásobnou nosnou frekvenciou (cdma2000)

EN 301 908-4 V6.2.1: 2013

STN EN 301 908-5
V5.2.1
(87 1908)

03/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 5: Základňové stanice (BS) CDMA
s viacnásobnou nosnou frekvenciou (cdma2000)

EN 301 908-5 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-6
V5.2.1
(87 1908)

01/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 6: Používateľské zariadenia (UE) CDMA
TDD (UTRA TDD)

EN 301 908-6 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-7
V5.2.1
(87 1908)

01/2012 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 7: Základňové stanice (BS) CDMA TDD
(UTRA TDD)

EN 301 908-7 V5.2.1: 2011

STN EN 301 908-8
V1.1.1
(87 1908)

EN 301 908-8 V1.1.1: 2002
10/2002 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Základňové stanice (BS) a používateľské
zariadenia (UE) tretej generácie IMT-2000 bunkových
sietí. Časť 8: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – TDMA
s jednou nosnou frekvenciou (UWC 136) (UE),
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE
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STN EN 301 908-9
V1.1.1
(87 1908)

EN 301 908-9 V1.1.1: 2002
10/2002 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Základňové stanice (BS) a používateľské
zariadenia (UE) tretej generácie IMT-2000 bunkových
sietí. Časť 9: Harmonizovaná EN na IMT-2000 – TDMA
s jednou nosnou frekvenciou (UWC 136) (BS),
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

STN EN 301 929-2
V1.2.1
(87 1929)

EN 301 929-2 V1.2.1: 2007
08/2007 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Vysielače a prijímače VHF ako pobrežné
stanice na GMDSS a ostatné aplikácie v plavebnej
pohyblivej službe. Časť 2: Harmonizovaná EN podľa
článku 3.2 smernice R&TTE

STN EN 301 997-2
V1.1.1
(87 1997)

08/2005 Prenos a multiplexovanie (TM). Viacbodové zariadenia.
Rádiové zariadenia používané v multimediálnych
bezdrôtových systémoch (MWS) vo frekvenčnom pásme
od 40,5 GHz do 43,5 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 301 997-2 V1.1.1: 2003

STN EN 302 017-2
V1.1.1
(87 2017)

03/2006 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Vysielacie zariadenia pre rozhlasové
vysielanie s amplitúdovou moduláciou (AM).
Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 302 017-2 V1.1.1: 2005

STN EN 302 018-2
V1.2.1
(87 2018)

09/2006 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Vysielacie zariadenia pre frekvenčne
modulované (FM) rozhlasové vysielanie.
Časť 2: Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 302 018-2 V1.2.1: 2006

STN EN 302 054-2
V1.1.1
(87 2054)

10/2003 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Meteorologické pomôcky (Met Aids).
Rádiové sondy používané vo frekvenčnom rozsahu
od 400,15 MHz do 406 MHz s výkonovou úrovňou
dosahujúcou 200 mW. Časť 2: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 302 054-2 V1.1.1: 2003

STN EN 302 064-2
V1.1.1
(87 2064)

EN 302 064-2 V1.1.1: 2004
01/2005 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Bezdrôtové videospoje (WVL) pracujúce
vo frekvenčnom pásme od 1,3 GHz do 50 GHz. Časť 2:
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na článok 3.2
smernice R&TTE

STN EN 302 065
V1.2.1
(87 2065)

04/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD)
používajúce technológiu ultraširokého pásma (UWB) na
komunikačné účely. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 302 065 V1.2.1: 2010

STN EN 302 066-2
V1.2.1
(87 2066)

08/2008 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zobrazovacie systémy pre aplikácie
radarového sondovania zeme a stien (GPR/WPR).
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 066-2 V1.2.1: 2008

STN EN 302 077-2
V1.1.1
(87 2077)

11/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Vysielacie zariadenia na pozemské
digitálne rozhlasové vysielanie (T-DAB). Časť 2:
Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 077-2 V1.1.1: 2005
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STN EN 302 186
V1.1.1
(87 2186)

07/2004 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na družicové pohyblivé lietadlové
zemské stanice (AES) vo frekvenčných pásmach
11/12/14 GHz vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 186 V1.1.1: 2004

STN EN 302 194-2
V1.1.2
(87 2194)

02/2008 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Navigačný radar používaný
na vnútrozemských vodných trasách.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 194-2 V1.1.2: 2007

STN EN 302 195-2
V1.1.1
(87 2195)

09/2004 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom
rozsahu od 9 kHz do 315 kHz pre aktívne zdravotnícke
implantáty s ultranízkym výkonom (ULP-AMI)
a príslušenstvo. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca
sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 302 195-2 V1.1.1: 2004

STN EN 302 208-2
V1.4.1
(87 2208)

05/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia na rádiofrekvenčnú
identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz
do 868 MHz s úrovňami výkonu do 2 W.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 208-2 V1.4.1: 2011

STN EN 302 217-2-2
V1.4.1
(87 2217)

01/2011 Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na EN 302 217-2-2 V1.4.1: 2010
zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-2: Digitálne systémy
pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa používa
koordinácia frekvencie. Harmonizovaná EN vzťahujúca
sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE
Predpoklad zhody platí do 31. 3. 2015.

STN EN 302 217-2-2
V2.1.1
(87 2217)

12/2013 Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky
na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2-2: Digitálne
systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa
používa koordinácia frekvencie. Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 302 217-2-2 V2.1.1: 2013

STN EN 302 217-3
V1.3.1
(87 2217)

01/2010 Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky
na zariadenia a antény bod-bod. Časť 3: Zariadenia
pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa môže
požadovať frekvenčne koordinované alebo
nekoordinované rozmiestnenie. Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE
Predpoklad zhody platí do 31. 3. 2015.

EN 302 217-3 V1.3.1: 2009

STN EN 302 217-3
V2.1.1
(87 2217)

12/2013 Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky
na zariadenia a antény bod-bod. Časť 3: Zariadenia
pracujúce vo frekvenčných pásmach, kde sa môže
požadovať frekvenčne koordinované alebo
nekoordinované rozmiestnenie. Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 302 217-3 V2.1.1: 2013

STN EN 302 217-4-2
V1.5.1
(87 2217)

07/2010 Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky
na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4-2: Antény.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 217-4-2 V1.5.1: 2010

22

Vestník ÚNMS SR č. 2/2014
STN EN 302 245-2
V1.1.1
(87 2245)

07/2005 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Vysielacie zariadenia na vysielanie
svetového digitálneho rozhlasu (DRM). Časť 2:
Harmonizovaná EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 245-2 V1.1.1: 2005

STN EN 302 248
V1.1.2
(87 2248)

12/2008 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Navigačný radar pre plavidlá
nepodliehajúce dohode SOLAS. Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 302 248 V1.1.2: 2008

STN EN 302 264-2
V1.1.1
(87 2264)

12/2009 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom.
Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT).
Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce
v pásme od 77 GHz do 81 GHz. Časť 2: Harmonizovaná
EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku
3.2 smernice R&TTE

EN 302 264-2 V1.1.1: 2009

STN EN 302 288-2
V1.6.1
(87 2288)

09/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom.
Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT).
Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce
v pásme 24 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE
Predpoklad zhody podľa STN EN 302 288-2 V1.3.2:
2009 (EN 302 288-2 V1.3.2: 2009) uplynul 31. 12. 2013.

EN 302 288-2 V1.6.1: 2012

STN EN 302 291-2
V1.1.1
(87 2291)

01/2006 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Induktívne zariadenia dátových komunikácií blízkeho
dosahu pracujúce na 13,56 MHz. Časť 2: Harmonizovaná
EN podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 291-2 V1.1.1: 2005

STN EN 302 296-2
V1.2.1
(87 2296)

EN 302 296-2 V1.2.1: 2011
02/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Vysielacie zariadenia pre službu
pozemského digitálneho televízneho vysielania (DVB-T).
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

STN EN 302 297
V1.1.1
(87 2297)

10/2005 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Vysielacie zariadenia na analógové
televízne vysielanie. Harmonizovaná EN podľa článku
3.2 smernice R&TTE

EN 302 297 V1.1.1: 2005

STN EN 302 326-2
V1.2.2
(87 2326)

12/2007 Pevné rádiové systémy. Viacbodové zariadenia a antény.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE
pre digitálne viacbodové rádiové zariadenia

EN 302 326-2 V1.2.2: 2007

STN EN 302 326-3
V1.3.1
(87 2326)

08/2008 Pevné rádiové systémy. Viacbodové zariadenia a antény.
Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE
na viacbodové rádiové antény

EN 302 326-3 V1.3.1: 2008

STN EN 302 340
V1.1.1
(87 2340)

10/2006 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na družicové zemské stanice
na palubách lodí (ESV) pracujúce vo frekvenčných
pásmach 11/12/14 GHz pridelených pevnej družicovej
službe (FSS), vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 340 V1.1.1: 2006
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STN EN 302 372-2
V1.2.1
(87 2372)

08/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Zariadenia na detekciu a pohyb. Radar na sondovanie
hladiny v nádržiach (TLPR) pracujúci vo frekvenčných
pásmach 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 372-2 V1.2.1: 2011

STN EN 302 426
V1.1.1
(87 2426)

03/2007 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Harmonizovaná EN na opakovače
CDMA s rozprestretým spektrom pracujúce v bunkovom
pásme 450 MHz (CDMA450) a v pásmach PAMR
410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR),
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 302 426 V1.1.1: 2006

STN EN 302 435-2
V1.3.1
(87 2435)

07/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Technické charakteristiky zariadení SRD využívajúcich
technológie ultraširokého pásma (UWB). Aplikácie
zariadení na analýzu a klasifikáciu stavebných
materiálov pracujúcich vo frekvenčnom pásme
od 2,2 GHz do 8,5 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 302 435-2 V1.3.1: 2009

STN EN 302 448
V1.1.1
(87 2448)

EN 302 448 V1.1.1: 2007
06/2008 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na sledovacie zemské stanice
na vlakoch (EST) pracujúce vo frekvenčných pásmach
14/12 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa
článku 3.2 smernice R&TTE

STN EN 302 454-2
V1.1.1
(87 2454)

12/2007 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pomocné meteorologické prostriedky
(Met Aids). Rádiosondy určené pre frekvenčný rozsah
od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz. Časť 2: Harmonizovaná
EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku
3.2 smernice R&TTE

EN 302 454-2 V1.1.1: 2007

STN EN 302 480
V1.1.2
(87 2480)

10/2008 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Harmonizovaná EN na systém GSM
na palube lietadla vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 480 V1.1.2: 2008

STN EN 302 498-2
V1.1.1
(87 2498)

12/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Technické charakteristiky zariadení SRD využívajúcich
technológiu ultraširokého pásma (UWB). Aplikácie
rozlišovania a určovania predmetov pre elektrické
náradia pracujúce vo frekvenčnom pásme od 2,2 GHz
do 8,5 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 302 498-2 V1.1.1: 2010

STN EN 302 500-2
V2.1.1
(87 2500)

04/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD)
využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB).
Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo
frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 9 GHz.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 500-2 V2.1.1: 2010
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STN EN 302 502
V1.2.1
(87 2502)

01/2009 Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Pevné
širokopásmové dátové prenosové systémy v pásme
5,8 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 502 V1.2.1: 2008

STN EN 302 510-2
V1.1.1
(87 2510)

12/2007 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom
rozsahu od 30 MHz do 37,5 MHz pre aktívne
zdravotnícke membránové implantáty s ultranízkym
výkonom a príslušenstvo. Časť 2: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 302 510-2 V1.1.1: 2007

STN EN 302 536-2
V1.1.1
(87 2536)

06/2008 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu
od 315 kHz do 600 kHz. Časť 2: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 302 536-2 V1.1.1: 2007

STN EN 302 537-2
V1.1.2
(87 2537)

06/2008 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Systémy zdravotníckej dátovej služby s ultranízkym
výkonom pracujúce vo frekvenčnom rozsahu
od 401 MHz do 402 MHz a od 405 MHz do 406 MHz.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 537-2 V1.1.2: 2007

STN EN 302 544-1
V1.1.2
(87 2544)

07/2010 Širokopásmové dátové prenosové systémy pracujúce
vo frekvenčnom pásme od 2 500 MHz do 2 690 MHz.
Časť 1: TDD-základňové stanice. Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 302 544-1 V1.1.2: 2010

STN EN 302 544-2
V1.1.1
(87 2544)

07/2009 Širokopásmové dátové prenosové systémy pracujúce
vo frekvenčnom pásme od 2 500 MHz do 2 690 MHz.
Časť 2: TDD-stanice používateľských zariadení.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 544-2 V1.1.1: 2009

STN EN 302 561
V1.2.1
(87 2561)

07/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pozemná pohyblivá služba. Rádiové
zariadenia používajúce moduláciu s konštantnou alebo
s nekonštantnou obálkou, pracujúce v kanálových
šírkach pásma 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz alebo 150 kHz.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 561 V1.2.1: 2009

STN EN 302 567
V1.2.1
(87 2567)

07/2012 Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN).
Mnohonásobné gigabitové systémy WAS/RLAN
v pásme 60 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE
Predpoklad zhody podľa STN EN 302 567 V1.1.1: 2009
(EN 302 567 V1.1.1: 2009) uplynul 31. 10. 2013.

EN 302 567 V1.2.1: 2012

STN EN 302 571
V1.1.1
(87 2571)

03/2009 Inteligentné dopravné systémy (ITS). Rádiokomunikačné
zariadenia pracujúce vo frekvenčnom pásme
od 5 855 MHz do 5 925 MHz. Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 302 571 V1.1.1: 2008
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STN EN 302 574-1
V1.1.1
(87 2574)

EN 302 574-1 V1.1.1: 2010
02/2011 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná norma na družicové zemské stanice pre
MSS pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 980 MHz
do 2 010 MHz (Zem – vesmír) a od 2 170 MHz
do 2 200 MHz (vesmír – Zem). Časť 1: Doplnkový
pozemný komponent (CGC) pre širokopásmové systémy.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

STN EN 302 574-2
V1.1.1
(87 2574)

02/2011 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná norma na družicové zemské stanice pre
MSS pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 980 MHz
do 2 010 MHz (Zem – vesmír) a od 2 170 MHz
do 2 200 MHz (vesmír – Zem). Časť 2: Používateľské
zariadenia (UE) pre širokopásmové systémy.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 574-2 V1.1.1: 2010

STN EN 302 574-3
V1.1.1
(87 2574)

02/2011 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná norma na družicové zemské stanice pre
MSS pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 980 MHz
do 2 010 MHz (Zem – vesmír) a od 2 170 MHz
do 2 200 MHz (vesmír – Zem). Časť 3: Používateľské
zariadenia (UE) pre úzkopásmové systémy.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 574-3 V1.1.1: 2010

STN EN 302 608
V1.1.1
(87 2608)

06/2009 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Rádiové zariadenia pre dráhové systémy Eurobalise.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 608 V1.1.1: 2008

STN EN 302 609
V1.1.1
(87 2609)

06/2009 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Rádiové zariadenia pre dráhové systémy Euroloop.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 609 V1.1.1: 2008

STN EN 302 617-2
V1.1.1
(87 2617)

04/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Pozemné rádiové vysielače, prijímače
a vysielače/prijímače UHF pre leteckú pohyblivú službu
UHF používajúce amplitúdovú moduláciu.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 617-2 V1.1.1: 2010

STN EN 302 623
V1.1.1
(87 2623)

07/2009 Širokopásmové bezdrôtové prístupové systémy (BWA)
pracujúce vo frekvenčnom pásme od 3 400 MHz
do 3 800 MHz. Mobilné koncové stanice.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 623 V1.1.1: 2009

STN EN 302 625
V1.1.1
(87 2625)

01/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Širokopásmové aplikácie na podporu
pri katastrofách (BBDR) v pásme 5 GHz.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 625 V1.1.1: 2009

STN EN 302 645
V1.1.1
(87 2645)

09/2010 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom.
Opakovače globálnych navigačných družicových
systémov (GNSS). Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 645 V1.1.1: 2010
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STN EN 302 686
V1.1.1
(87 2686)

08/2011 Inteligentné dopravné systémy (ITS). Rádiokomunikačné
zariadenia pracujúce vo frekvenčnom pásme od 63 GHz
do 64 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 686 V1.1.1: 2011

STN EN 302 729-2
V1.1.2
(87 2729)

11/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Zariadenie radaru na sondovanie hladiny (LPR)
pracujúce vo frekvenčných rozsahoch od 6 GHz
do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz
do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 729-2 V1.1.2: 2011

STN EN 302 752
V1.1.1
(87 2752)

08/2009 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Aktívne zariadenia na zväčšenie
radarového dosahu. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE

EN 302 752 V1.1.1: 2009

STN EN 302 774
V1.2.1
(87 2774)

08/2012 Systémy širokopásmového bezdrôtového prístupu
(BWA) vo frekvenčnom pásme od 3 400 MHz
do 3 800 MHz. Základňové stanice. Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE
Predpoklad zhody podľa STN EN 302 774 V1.1.1: 2011
(EN 302 774 V1.1.1: 2011) uplynul 31. 12. 2013.

EN 302 774 V1.2.1: 2012

STN EN 302 858-2
V1.2.1
(87 2858)

01/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave
a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym
dosahom pracujúce vo frekvenčnom rozsahu
od 24,05 GHz do 24,25 GHz pre automobilové aplikácie.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 858-2 V1.2.1: 2011

STN EN 302 885-2
V1.1.1
(87 2885)

03/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Prenosné rádiotelefónne zariadenia
s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú
pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF
s integrovaným ručným DSC triedy D.
Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 302 885-2 V1.1.1: 2011

STN EN 302 885-3
V1.1.1
(87 2885)

03/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Prenosné rádiotelefónne zariadenia
s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú
pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF
s integrovaným ručným DSC triedy D.
Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE

EN 302 885-3 V1.1.1: 2011

STN EN 302 961-2
V1.2.1
(87 2961)

12/2013 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Námorný osobný navádzací maják
určený na použitie na frekvencii 121,5 MHz iba na
pátracie a záchranné účely. Časť 2: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 302 961-2 V1.2.1: 2013

STN EN 302 977
V1.1.2
(87 2977)

EN 302 977 V1.1.2: 2010
08/2010 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na zemské stanice zabudované
vo vozidle (VMES) pracujúce vo frekvenčných pásmach
12/14 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa
článku 3.2 smernice R&TTE
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STN EN 302 998-1
V1.1.1
(87 2998)

11/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Vysielacie zariadenia pre pozemskú
mobilnú TV poskytujúcu službu multimediálneho
skupinového vysielania. Časť 1: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE, spoločné požiadavky

EN 302 998-1 V1.1.1: 2011

STN EN 302 998-2
V1.1.1
(87 2998)

11/2011 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Vysielacie zariadenia pre pozemskú
mobilnú TV poskytujúcu službu multimediálneho
skupinového vysielania. Časť 2: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE, skúšobné usporiadanie pre vysielače
využívajúce technológiu OFDM

EN 302 998-2 V1.1.1: 2011

STN EN 303 035-1
V1.2.1
(87 3035)

04/2004 Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA).
Harmonizovaná EN na zariadenia TETRA vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 1: Hlas a dáta (V+D)

EN 303 035-1 V1.2.1: 2001

STN EN 303 035-2
V1.2.2
(87 3035)

08/2003 Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA).
EN 303 035-2 V1.2.2: 2003
Harmonizovaná EN na zariadenia TETRA, vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice
R&TTE. Časť 2: Prevádzka v priamom režime (DMO)

STN EN 303 084
V1.1.1
(87 3084)

10/2013 VHF vysielanie dát zem-vzduch (VDB) systému
pozemného rozšírenia (GBAS). Technické charakteristiky
a meracie metódy pre pozemné zariadenia.
Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 303 084 V1.1.1: 2013

STN EN 303 213-6-1
V1.1.1
(87 3213)

03/2012 Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu
na prevádzkových plochách (A-SMGCS).
Časť 6: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE
pre využívané radarové snímače na prevádzkových
plochách. Oddiel 1: Snímače v pásme X využívajúce
impulzné signály a prenášajúce výkon do 100 kW

EN 303 213-6-1 V1.1.1: 2011

STN EN 303 978
V1.1.2
(87 3978)

07/2013 Družicové zemské stanice a systémy (SES).
Harmonizovaná EN na zemské stanice na pohyblivých
platformách (ESOMP) vysielajúce smerom k družiciam
na geostacionárnej obežnej dráhe vo frekvenčných
pásmach od 27,5 GHz do 30,0 GHz, vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

EN 303 978 V1.1.2: 2013

STN EN 305 550-2
V1.1.1
(87 5550)

01/2012 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD).
Rádiové zariadenia na použitie vo frekvenčnom rozsahu
od 40 GHz do 246 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice R&TTE

EN 305 550-2 V1.1.1: 2011

Dodržanie harmonizovanej slovenskej technickej normy možno podľa § 7 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších
predpisov považovať za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom.
Toto oznámenie nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
predseda ÚNMS SR
v. r.
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3. STN EN 14894
(07 8636)

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
o schválení slovenských technických noriem,
ich zmien, opráv a zrušení

STN EN 14894
(07 8635)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky oznamuje podľa § 5 a § 6 zákona č. 264/1999 Z. z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z., že schválil ďalej uvedené slovenské technické normy, ich zmeny,
opravy alebo zrušenie.

4. STN EN 13852-1
(27 0046)

STN EN 13852-1
(27 0046)

Ing. Igor Hladík
poverený vedením odboru SÚTN
v. r.

5. STN EN 13776
(30 6522)

Schválené STN
1. STN EN ISO 10579
(01 3245)

STN EN ISO 10579
(01 3245)

2. STN EN ISO 27830
(03 8500)

STN EN 1403
(03 8500)

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kótovanie a tolerovanie. Poddajné súčiastky
(ISO 10579: 2010, vrátane
Cor. 1: 2011)
(EN ISO 10579: 2013)
Vydanie: marec 2014
Jej vydaním sa ruší
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Kótovanie a tolerovanie. Poddajné súčiastky
(ISO 10579: 2010, vrátane Cor 1:
2011) ****)
(EN ISO 10579: 2013)
z januára 2014

STN EN 13776
(30 6522)

6. STN 34 1398

STN 34 1391

Kovové a iné anorganické povlaky. Návody na špecifikáciu
kovových a anorganických povlakov (ISO 27830: 2008)
(EN ISO 27830: 2013)
Vydanie: marec 2014
Jej vydaním sa ruší
Ochrana kovov proti korózii.
Elektrolyticky vylučované povlaky. Spôsob určovania všeobecných požiadaviek
(EN 1403: 1998)
z decembra 2001

7. STN EN 1594
(38 6435)

STN EN 1594
(38 6435)
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Zariadenie a príslušenstvo
LPG. Označovanie fliaš a
dov
(EN 14894: 2013)
Vydanie: marec 2014
Jej vydaním sa ruší
Zariadenie a príslušenstvo
LPG. Označovanie fliaš a
dov****)
(EN 14894: 2013)
z augusta 2013

na
su-

na
su-

Žeriavy. Pobrežné žeriavy.
Časť 1: Pobrežné žeriavy na
všeobecné používanie
(EN 13852-1: 2013)
Vydanie: marec 2014
Jej vydaním sa ruší
Žeriavy. Pobrežné žeriavy. Časť 1:
Pobrežné žeriavy na všeobecné
používanie
(EN 13852-1: 2004)
z apríla 2005
Zariadenia a príslušenstvo na
LPG. Postupy plnenia a vypúšťania autocisterien na LPG
(EN 13776: 2013)
Vydanie: marec 2014
Jej vydaním sa ruší
Zariadenia a príslušenstvo na
LPG. Plnenie a vypúšťanie autocisterien na LPG ****)
(EN 13776: 2013)
z októbra 2013
Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody
Vydanie: marec 2014
Jej vydaním sa ruší
Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických zariadení. Ochrana pred bleskom.
Aktívne bleskozvody
(NF C 17-102: 1995)
z júna 1998
Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 barov.
Požiadavky na prevádzku
(EN 1594: 2013)
Vydanie: marec 2014
Jej vydaním sa ruší
Systémy zásobovania plynom.
Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 barov.
Požiadavky na prevádzku CD
(EN 1594: 2009)
zo septembra 2009

Vestník ÚNMS SR č. 2/2014
8. STN 73 2605

Hodnotenie a údržba oceľových konštrukcií. Oceľové komíny
Vydanie: marec 2014

9. STN EN 16121
(91 0704)

Nebytový úložný nábytok. Požiadavky na bezpečnosť, pevnosť, trvanlivosť a stabilitu
(EN 16121: 2013)
Vydanie: marec 2014

10. STN 95 2091

12. STN EN 13445-1/A1
(69 0010)

Nevyhrievané tlakové nádoby.
Časť 1: Všeobecne. Zmena A1
STN EN 13445-1
z decembra 2010
(EN 13445-1: 2009/A1: 2013)
Vydanie: marec 2014

Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske
normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske
normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou
stranou.

Mechanické bezpečnostné plomby. Kategorizácia spoľahlivosti
Vydanie: marec 2014

Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania
titulnej strany STN tlačou).

Zmeny STN

Normy označené CD preberajú medzinárodné alebo európske
normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči
CD-ROM (bez vydania tlačou).

11. STN EN 60601-1-9/A1 Zdravotnícke elektrické prí(36 4800)
stroje. Časť 1-9: Všeobecné
požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená
norma: Požiadavky na konštrukciu zohľadňujúcu životné
prostredie. Zmena A1
STN EN 60601-1-9 z júla 2009
(EN 60601-1-9: 2008/A1: 2013,
IEC 60601-1-9: 2007/A1: 2013)
Vydanie: marec 2014
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
o prevzatí európskych a medzinárodných noriem
do sústavy STN oznámením

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky podľa § 5 a § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. oznamuje, že anglické verzie ďalej uvedených európskych a medzinárodných
noriem získavajú postavenie STN. Týmto sa uvedené európske
a medzinárodné normy preberajú do sústavy slovenských
technických noriem s nasledujúcimi označeniami a triediacimi
znakmi (tieto normy sa preberajú len týmto oznámením bez
vydania titulnej strany STN tlačou).

2. STN
P CEN/TS 15703-1
(42 0634)

Meď a zliatiny medi. Stanovenie obsahu mangánu. Časť 1:
Spektrofotometrická metóda
(CEN/TS 15703-1: 2009)
Platí od 1. 3. 2014
Táto predbežná STN je určená na
overenie. Pripomienky zasielajte
ÚNMS SR, odboru SÚTN najneskôr do 31. marca 2016.

3. STN EN 10149-1
(42 1090)

Ploché výrobky valcované za
tepla z ocelí s vysokou medzou
klzu na tvárnenie za studena.
Časť 1: Všeobecné dodacie
podmienky
(EN 10149-1: 2013)
Platí od 1. 3. 2014
Jej oznámením sa ruší
Ploché výrobky valcované za
tepla vyrobené z ocelí s vysokou
medzou klzu na tvárnenie za studena. Časť 1: Všeobecné dodacie
podmienky
(EN 10149-1: 1995)
z augusta 2000

STN EN 10149-1
(42 1090)

Uvedené európske a medzinárodné normy sú dostupné v Úrade
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbore
SÚTN, pracovisko Karloveská 63, Bratislava 4.

4. STN EN 10149-2
(42 1090)
Ing. Igor Hladík
poverený vedením odboru SÚTN
v. r.

STN EN 10149-2
(42 1090)

Schválené STN
1. STN EN ISO 9692-1
(05 0025)

STN EN ISO 9692-1
(05 0025)

Zváranie a príbuzné procesy.
Odporúčania na prípravu spojov. Časť 1: Ručné oblúkové
zváranie, zváranie v ochrannej
atmosfére, zváranie plynom,
zváranie TIG a zváranie ocelí
lúčom (ISO 9692-1: 2013)
(EN ISO 9692-1: 2013)
Platí od 1. 3. 2014
Jej oznámením sa ruší
Zváranie a príbuzné procesy.
Odporúčania na prípravu spojov.
Časť 1: Ručné oblúkové zváranie, zváranie v ochrannej atmosfére, zváranie plynom, zváranie
TIG a zváranie ocelí lúčom
(ISO 9692-1: 2003) ****)
(EN ISO 9692-1: 2003)
z júla 2004

5. STN EN 10149-3
(42 1090)

STN EN 10149-3
(42 1090)
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Ploché výrobky valcované za
tepla z ocelí s vysokou medzou
klzu na tvárnenie za studena.
Časť 2: Dodacie podmienky
na termomechanicky valcované
ocele
(EN 10149-2: 2013)
Platí od 1. 3. 2014
Jej oznámením sa ruší
Ploché výrobky valcované za
tepla z ocelí s vysokou medzou
klzu na tvárnenie za studena.
Časť 2: Dodacie podmienky na
termomechanicky valcované ocele
(EN 10149-2: 1995)
z apríla 2001
Ploché výrobky valcované za
tepla z ocelí s vysokou medzou
klzu na tvárnenie za studena.
Časť 3: Dodacie podmienky na
normalizované alebo normalizačne valcované ocele
(EN 10149-3: 2013)
Platí od 1. 3. 2014
Jej oznámením sa ruší
Ploché výrobky valcované za
tepla z ocelí s vysokou medzou
klzu na tvárnenie za studena.
Časť 3: Dodacie podmienky na
normalizované alebo normalizačne valcované ocele
(EN 10149-3: 1995)
z marca 2001

Vestník ÚNMS SR č. 2/2014
6. STN EN 10268+A1
(42 6313)

STN EN 10268
(42 6313)

Zrušené STN

Ploché oceľové výrobky valcované za studena s vysokou
medzou klzu na tvárnenie za
studena. Technické dodacie podmienky
(EN 10268: 2006+A1: 2013)
Platí od 1. 3. 2014
Jej oznámením sa ruší
Ploché oceľové výrobky valcované za studena s vysokou medzou
klzu na tvárnenie za studena.
Technické dodacie podmienky
(EN 10268: 2006)
z januára 2007

7. STN EN 62115/IS1
(36 1338)

Elektrické hračky. Bezpečnosť.
Interpretačný list IS1 ****)
(EN 62115: 2005/IS1: 2010)
z júla 2010
Zrušená od 1. 3. 2014
Zrušená v CENELEC

Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania
titulnej strany STN tlačou).
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Schválené TNI

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
o vydaní technických normalizačných informácií

1. TNI CEN/TR 10345
(01 0240)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky oznamuje, že vydal ďalej uvedené dokumenty CEN,
CENELEC, ISO a IEC, ktoré nemajú postavenie technickej
normy, ako technické normalizačné informácie s označením
TNI a s prideleným triediacim znakom.

TNI CEN/TR 10345
(01 0240)

Uvedené publikácie sú dostupné v Úrade pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR, odbore SÚTN, pracovisko
Karloveská 63, Bratislava 4.

Návod na štatistické spracovanie údajov medzilaboratórnych skúšok na validáciu analytických metód ****)
(CEN/TR 10345: 2013)
Platí od 1. 3. 2014
Jej oznámením sa ruší
Návod na štatistické spracovanie
údajov medzilaboratórnych skúšok na validáciu analytických
metód ****)
(CEN/TR 10345: 2008)
zo septembra 2008

Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania
titulnej strany STN tlačou).
Ing. Igor Hladík
poverený vedením odboru SÚTN
v. r.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej rebubliky
o zverejňovaní plánu technickej normalizácie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že zoznamy úloh zaradených do Plánu
technickej normalizácie podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. sú
zverejňované na webovej stránke ÚNMS SR www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov
STN.
Orgány, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú záujem stať sa účastníkmi pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, sa môžu prihlásiť do 4 týždňov od zverejnenia zoznamu u spracovateľa, ktorého adresa je uvedená pri konkrétnej
úlohe.

Ing. Igor Hladík
poverený vedením odboru SÚTN
v. r.
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2. METROLÓGIA

OZNÁMENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o autorizácii podľa zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 písm. g) zákona č. 142/2000 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že podľa § 24 tohto zákona vydal
v januári 2014 tieto rozhodnutia z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania:

Rozhodnutie č. 2014/900/005799/02479 z 8. januára 2014 vydané pre EXAKTA, s. r. o., Hraničná 2, 040 01 Košice,
IČO: 31 652 921.
Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2011/900/001560/00698 z 15. apríla 2011 spočívajúca v zmene rozšírenej neistoty U (pre
k = 2) na 2,7 % a v predĺžení autorizácie.
1.

Platnosť rozhodnutia: do 8. januára 2019.

Rozhodnutie č. 2013/900/006195/02631 z 13. januára 2014 vydané pre Elster Water Metering s. r. o., 8. apríla 259,
916 01 Stará Turá, IČO: 47 484 209.
Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon overovania určených meradiel.

2.

Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Por. č.

Národné overovanie

1.

Druh overovaných meradiel
(Pol. prílohy č. 1 k vyhláške
č. 210/2000 Z. z.)
Merač pretečeného množstva
vody na studenú vodu

Merací
rozsah
[m3 h–1]

(k = 2)

0,015 až 1200

0,45 %
pri Qmin až Qt

0,30 %
pri Qt až Qmax

(pol.: 1.3.15 a))
2.

Merače pretečeného množstva
vody na teplú vodu

Rozšírená
neistota U

0,015 až 20

0,45 %
pri Qmin až Qt

0,30 %
pri Qt až Qmax
(pol.: 1.3.15 b))

Zavedené metódy
Druh

EWM MS/11
Gravimetrická
EWM MS/10
metóda:
a) s letmým
štartom
a ukončením
b) s pevným štartom
a ukončením
EWM MS/12
Objemová metóda:
a) s letmým štartom
a ukončením
b) s pevným
štartom
a ukončením

Poznámky, vysvetlivky: Qmin – najmenší prietok; Qt – prechodový prietok; Qmax – najväčší prietok
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Označenie

Ostatné
špecifikácie
Médium
pri overovaní:
studená čistá
voda

Médium
pri overovaní:
teplá voda,
studená voda
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Por. č.

Prvotné overovanie Európskych spoločenstiev

1.

Druh overovaných
meradiel

Merací
rozsah

Rozšírená
neistota U

(Pol. prílohy č. 1 k vyhláške
č. 210/2000 Z. z.)

[m3 h–1]

(k = 2)

Merač pretečeného množstva
vody na studenú vodu

0,015 až 1200

0,45 %
pri Qmin až Qt

0,30 %
pri Qt až Qmax

(pol.: 1.3.15 a))
2.

Merače pretečeného
množstva vody na teplú vodu

0,015 až 20

0,45 %
pri Qmin až Qt

0,30 %
pri Qt až Qmax
(pol.: 1.3.15 b))

Zavedené metódy
Druh

Označenie

EWM MS/11/ES
Gravimetrická
EWM MS/10/ES
metóda:
a) s letmým štartom
a ukončením
b) s pevným
štartom
a ukončením
EWM MS/12/ES
Objemová metóda:
a) s letmým štartom
a ukončením
b) s pevným
štartom
a ukončením

Ostatné
špecifikácie

Médium
pri overovaní:
studená čistá
voda

Médium
pri overovaní:
teplá voda,
studená voda

Poznámky, vysvetlivky: Qmin – najmenší prietok; Qt – prechodový prietok; Qmax – najväčší prietok

Por. č.

Následné overovanie meradiel uvedených na trh podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.

Druh overovaných
meradiel

Merací
rozsah

Rozšírená
neistota U

(Pol. prílohy č. 1 k vyhláške
č. 210/2000 Z. z.)

[m3 h–1]

(k = 2)

Merač pretečeného množstva
vody na studenú vodu

0,015 až 1200

0,45 %
pri Q1 až Q2

0,30 %
pri Q2 až Q3

(pol.: 1.3.15 a))
2.

Merače pretečeného
množstva vody na teplú vodu

0,015 až 20

0,45 %
pri Q1 až Q2

0,30 %
pri Q2 až Q3
(pol.: 1.3.15 b))

Zavedené metódy
Druh

Označenie

ELST MS/11
Gravimetrická
metóda:
ELST MS/10
a) s letmým štartom
a ukončením
b) s pevným
štartom
a ukončením
ELST MS/12
Objemová metóda:
a) s letmým štartom
a ukončením
b) s pevným
štartom
a ukončením

Ostatné
špecifikácie

Médium
pri overovaní:
studená čistá
voda

Médium
pri overovaní:
teplá voda,
studená voda

Poznámky, vysvetlivky: Q1 – minimálny prietok; Q2 – prechodový prietok; Q3 – konštantný prietok
Platnosť rozhodnutia: od 1. februára 2014 do 12. júna 2017.

Rozhodnutie č. 2014/900/000013/00019 z 13. januára 2014 vydané pre Volvo Truck Slovak, s. r. o., Diaľničná cesta 9,
903 01 Senec, IČO: 35 729 066.
Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel udelenej Rozhodnutím o autorizácii
č. 2010/900/001086/00587 z 8. apríla 2010 v znení Rozhodnutia č. 2011/900/005918/02418 zo 16. decembra 2013 spočívajúca
v zmene obchodného mena spoločnosti na Volvo Group Slovakia, s. r. o.

3.

Platnosť rozhodnutia: do 20. apríla 2015.
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Rozhodnutie č. 2014/900/006379/02727 zo 14. januára 2014 vydané pre Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31,
042 91 Košice, IČO: 36 211 222.
Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon overovania určených meradiel udelenej Rozhodnutím o autorizácii
č. 2013/900/000416/00211 z 22. februára 2013.
4.

Platnosť rozhodnutia: do 23. februára 2019.

Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
v. r.

37

Vestník ÚNMS SR č. 2/2014

OZNÁMENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o schválení typu meradiel

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade s § 11 ods. 9, § 31 ods. 2 písm. g) a § 37 ods. 4
písm. b) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) oznamuje, že Slovenský metrologický ústav v období od 1. júla 2013 do 31. decembra 2013 vydal podľa § 11 a § 37
ods. 1 zákona rozhodnutia o schválení typov meradiel.

Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
v. r.

Značka schváleného typu meradla
Názov meradla

Typ meradla

Výrobca

vyhodnocovacie zariadenie:
Sitrans LUT 440,
snímač hladiny: Echomax XRS-5,
snímač teploty: TS-3

Siemens Canada Limited, Siemens Milltronics
Process Instruments, Kanada

vyhodnocovacie zariadenie:
iSonic 3000,
snímač výšky hladiny:
EchoPod DL10/24,
EchoSonic II LU27/28/29,
ULM53L-02/06,
ULM70-02/06

Badger Meter Europe GmbH, SRN

TSK 153/13-048
Momentový kľúč TORQUE
WRENCH 3/8“

typový rad 1 35301

TORQUE – TECH PRECISION CO, Ltd.,
Taiwan

TSK 153/13-049
Momentový kľúč TORQUE
WRENCH 3/8“

typový rad 1 35300

TORQUE – TECH PRECISION CO, Ltd.,
Taiwan

TSK 212/03-016
Revízia 1
Merací transformátor prúdu

TG 123, TG 145

ABB Trasmissione & Distribuzione S.p.A.,
Taliansko

TSK 212/03-017
Revízia 1
Merací transformátor prúdu

TAT 123, TAT 145

ABB Trasmissione & Distribuzione S.p.A.,
Taliansko

TSK 144/13-020
Merač prietoku a pretečeného
množstva odpadových vôd s voľnou
hladinou

TSK 144/13-021
Merač prietoku iSonic 3000
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TSK 212/09-075
Revízia 1
Merací transformátor prúdu

IMB

ABB AB, High Voltage Products, Švédsko

CPB

ABB AB, High Voltage Products, Švédsko

TSK 212/13-117
Merací transformátor prúdu

JOF

PFIFFNER Messwandler AG, Švajčiarsko

TSK 212/13-118
Merací transformátor napätia

EOF

PFIFFNER Messwandler AG, Švajčiarsko

TSK 212/13-119
Merací transformátor napätia

VTS 38

KPB INTRA, s. r. o., Bučovice, ČR

TSK 212/13-120
Merací transformátor prúdu

CTS 38

KPB INTRA, s. r. o., Bučovice, ČR

TSK 212/13-121
Merací transformátor napätia

GBEAN (GBEIN)

RITZ Instrument Transformers GmbH, SRN

INMAT 57

ZPA Nová Paka, a. s., Nová Paka, ČR

iCAM

Canberra Industries Inc., USA

PAM-170C

VF, a. s., Černá Hora, ČR

TSK 441/13-053
Prenosné meradlo priestorového
dávkového ekvivalentu

Colibri TTC

Canberra Eurisys S.A., Francúzsko

TSK 441/13-055
Scintilačný detektor povrchovej
kontaminácie beta HF-100

K1076

VF, a. s., Černá Hora, ČR

TSK 212/13-116
Kapacitný merací transformátor
napätia

TSK 311/12-045
Revízia 1
Vyhodnocovacia jednotka merača
tepla v systémoch merania pary
TSK 441/13-051
Kontinuálny monitor alfa a beta
aktivity aerosólov
TSK 441/13-052
Rádiometer
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3. SKÚŠOBNÍCTVO

OZNÁMENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o udelení autorizácie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 14 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje:

1. vydanie rozhodnutia o autorizácii č. 2013/800/007017/02625 z 13. 1. 2014 pre Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.,
SKTC – 104, NO 1299, Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO: 00 057 380, na technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov.
Rozsah autorizácie je určený podľa § 1 ods. 2 pre tieto skupiny výrobkov:
– kotly ústredného vykurovania, stacionárne a závesné, kombinované na plynné palivá,
– ohrievače teplej úžitkovej vody (prietokové a zásobníkové),
– závesné tmavé a svetlé infražiariče,
– ohrievače na vykurovanie priestorov,
– prenosné ohrievače na skvapalnené uhľovodíkové plyny,
– varné zariadenia pre domácnosť,
– horáky s ventilátorom,
– spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny na vonkajšie používanie,
– veľkokuchynské varné zariadenia,
– prenosné spotrebiče pracujúce pri tlaku nasýtených pár skvapalnených uhľovodíkových plynov.
Postupy posudzovania zhody podľa § 3 ods. 1 písm. a), d) a ods. 2 nariadenia vlády.
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 328/2003 Z. z.
Rozsah autorizácie:
– sériovo vyrábané zvárané nádoby vystavené vnútornému pretlaku vyššiemu ako 0,5 baru určené na vzduch alebo
dusík, ktoré nie sú vystavené účinkom plameňa.
Postupy posudzovania zhody:
– ES skúška typu podľa § 8 nariadenia vlády,
– ES overovanie výrobku podľa § 9 nariadenia vlády,
– posúdenie zhody s typom podľa § 10, 11 a 12 nariadenia vlády, ktoré zahŕňa:
● posúdenie zhody so schváleným typom (§ 10),
● posúdenie zhody s konštrukčnou dokumentáciou (§ 10),
● inšpekcia konečného výrobku v náhodných intervaloch (§ 10, 11 a 12).
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 26/2006 Z. z.
Rozsah autorizácie podľa prílohy č. 1 o definíciách zariadení podliehajúcich uvedenému nariadeniu vlády.
Postupy posudzovania zhody:
– vnútorná kontrola výroby s posudzovaním technickej dokumentácie a pravidelná kontrola podľa prílohy č. 6 nariadenia vlády,
– overovanie jednotlivého zariadenia podľa prílohy č. 7 nariadenia vlády,
– úplné zabezpečovanie kvality podľa prílohy č. 8 nariadenia vlády.
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4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003 Z. z.
Rozsah autorizácie:
– tlakové zariadenia (nádoby, potrubia, bezpečnostné príslušenstvo, tlakové príslušenstvo, prípadne prvky k nim pripevnené, napríklad príruby, nadstavce, spojky, podpery, závesné oká).
Postupy posudzovania zhody:
– vnútorná kontrola výroby s kontrolou záverečného posudzovania podľa prílohy č. 3, bodu 2 nariadenia vlády,
– ES skúška typu podľa prílohy č. 3, bodu 3 nariadenia vlády,
– ES skúška návrhu podľa prílohy č. 3, bodu 4 nariadenia vlády,
– posúdenie zhody s certifikovaným typom podľa prílohy č. 3, bodu 5 nariadenia vlády,
– zabezpečenie kvality výroby podľa prílohy č. 3, bodu 6 nariadenia vlády,
– zabezpečenie kvality výroby podľa prílohy č. 3, bodu 7 nariadenia vlády,
– zabezpečenie kvality výrobku podľa prílohy č. 3, bodu 8 nariadenia vlády,
– zabezpečenie kvality výrobku podľa prílohy č. 3, bodu 9 nariadenia vlády,
– overovanie výrobku podľa prílohy č. 3, bodu 10 nariadenia vlády,
– ES overovanie zariadenia podľa prílohy č. 3, bodu 11 nariadenia vlády,
– komplexné zabezpečenie kvality podľa prílohy č. 3, bodu 12 nariadenia vlády,
– komplexné zabezpečenie kvality s posúdením návrhu a kontrolou pri záverečnom posudzovaní podľa prílohy č. 3,
bodu 13 nariadenia vlády.
5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 449/2007 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre elektrické zariadenia definované v § 1 ods. 1 nariadenia vlády.
Postupy posudzovania zhody:
– vypracovanie protokolu o zhode podľa § 8 ods. 2 nariadenia vlády.
6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 318/2007 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre elektrické a elektronické zariadenia podľa § 2 nariadenia vlády.
Postup posudzovania zhody:
– preskúmanie technickej dokumentácie podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády.
7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na
účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody.
Rozsah autorizácie je určený podľa § 2 nariadenia vlády pre tieto skupiny výrobkov:
– kotly pre ústredné vykurovanie, stacionárne a závesné, kombinované na kvapalné a plynné palivá,
– horáky s ventilátorom na kvapalné a plynné palivá.
Postupy posudzovania zhody podľa § 6 ods. 2 a 3 nariadenia vlády.
8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre strojové zariadenia z prílohy č. IV smernice 2006/42/ES:
1. kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami
alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
1.1 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú pevný stôl alebo podporu s ručným podávaním
obrobku alebo s demontovateľným strojovým podávaním,
1.2 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú ručne ovládaný pílový stôl alebo vozík, ktoré
vykonávajú vratný pohyb,
1.3 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie
obrobkov s ručným vkladaním a/alebo odoberaním,
1.4 strojové píly s pohyblivou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú mechanický pohyb čepele, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva.
hrúbovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie,
s ručným vkladaním a/alebo odoberaním určené na obrábanie dreva.
pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami alebo na spracovanie mäsa a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
4.1 strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný alebo pílový stôl s vratným pohybom alebo podporu
pre obrobok,
4.2 strojové píly s čepeľou montovanou na vozíku s vratným pohybom.
kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a v bode 7 určené na obrábanie dreva a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním určené na obrábanie dreva.
profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na obrábanie dreva a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.
prenosné reťazové píly určené na spracovanie dreva.
lisy, vrátane ohraňovacích lisov na tvárnenie kovov za studena, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, ktorých
pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť viac ako 30 mm/s.
vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo odoberaním.
vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním.
ručne nakladané vozidlá určené na zber odpadu z domácností, so zabudovaným lisovacím mechanizmom.
odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos vrátane ich ochranných krytov.
ochranné kryty na odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos.
vozidlové zdvíhacie plošiny.
zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre.
ručné upevňovacie a iné nárazové strojové zariadenia prevádzkované s patrónou.

Postupy posudzovania zhody:
– ES skúška typu podľa § 8 ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. a), príloha IX smernice 2006/42/ES
– Komplexné zabezpečenie kvality podľa § 8 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b), príloha X smernice 2006/42/ES.
2. ukončenie platnosti rozhodnutia o autorizácii č. 2011/800/000362/00199 z 25. 1. 2011, pre SÚDST, s. r. o., SKTC – 103,
NO 1294, Kvačalova 782/11, 010 04 Žilina, IČO: 36 392 405, na technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 26/2006 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený z prílohy 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných
vo vonkajšom priestore v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 26/2006 Z. z.
1. zdvižné pracovné plošiny so spaľovacími motormi,
3. stavebný výťah na prepravu materiálu,
5. kotúčová píla na stavenisko,
7. kombinovaný vysokotlakový preplachovač alebo nasávacie vozidlo,
8. zhutňovací stroj,
9. kompresor,
10. ručné drviče betónu a zbíjacie kladivá,
11. miešač betónovej zmesi a malty,
12. stavebný vrátok,
13. dopravník a čerpadlo betónovej zmesi a malty,
16. dozér (zhŕňač),
17. vrtná súprava,
18. damper (vyklápač),
20. rýpadlo ovládané hydraulicky alebo lanom,
21. rýpadlo – nakladač,
23. grader (zrovnávač),
26. vysokotlakový preplachovač,
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28.
29.
30.
31.
36.
37.
38.
41.
43.
46.
47.
48.
49.
52.
54.
55.

hydraulické kladivo,
hydraulický tlakový zdroj,
fréza na špáry,
zhutňovač odpadu s nakladacím zariadením,
zdvižný vozík s protizávažím poháňaný spaľovacím motorom,
nakladač,
pojazdný žeriav,
finišer na vozovky,
ukladač potrubia,
zametací stroj,
vozidlo na zber odpadkov,
stroj na frézovanie vozoviek,
rozrývač,
nasávacie vozidlo,
ryhovač,
automiešač.

Postupy posudzovania zhody:
– podľa § 10 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom
priestore v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 26/2006 Z. z.,
– podľa § 10 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom
priestore v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 26/2006 Z. z.
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre strojové zariadenia z prílohy č. IV smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES.
12. Strojové zariadenia určené na práce pod zemou:
12.1 lokomotívy a brzdené vozy
12.2 hydraulické mechanizované výstuže nadložia
13. Ručne nakladané vozidlá určené na zber odpadu z domácností, so zabudovaným lisovacím mechanizmom
16. Vozidlové zdvíhacie plošiny
17. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre
22. Ochranné konštrukcie chrániace pri prevrátení (ROPS)
23. Ochranné konštrukcie chrániace pred padajúcimi predmetmi (FOPS)
Postupy posudzovania zhody:
– ES skúška typu podľa § 8 ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
Platnosť autorizácie uplynula dňa 25. 1. 2014.

Ing. Monika Laurovičová
riaditeľka odboru skúšobníctva
v. r.
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4. AKREDITÁCIA

Zoznam držiteľov platných osvedčení o súlade so správnou laboratórnou praxou k 31. 12. 2013

1.

Platnosť osvedčenia

Osvedčenie č.: G-015

*

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Skúšobné laboratórium Bratislava
Kollárovo nám 9
811 07 Bratislava

od: 12. 11. 2010
do: 12. 11. 2014*

Platnosť pozastavená
od 26. 3. 2013 na vlastnú
žiadosť, nemajú žiadnu
objednávku na vykonanie
ďalšej štúdie.

Oblasť štúdií: Analytické štúdie, fyzikálno-chemické štúdie, stabilitné
štúdie.
Typy látok: Lieky, liečivá a pomocné látky, pre humánne a veterinárne
použitie, chemické látky a chemické prípravky.

2.

Osvedčenie č.: G-017

Platnosť osvedčenia

od: 15. 9. 2010
do: 15. 9. 2014

Platnosť osvedčenia

od: 25. 6. 2011
do: 25. 6. 2015

Platnosť osvedčenia

od: 27. 1. 2012
do: 27. 1. 2016

EL, spol. s r. o.
Stredisko laboratórnych prác
Radlinského 17/A, 051 11 Spišská Nová Ves
Oblasť štúdií: Ekotoxikologické štúdie, fyzikálno-chemické a analytické
štúdie, biologické testovanie, štúdie mikrobiologickej bezpečnosti, štúdie
mikrobiologickej odbúrateľnosti.
Typy látok: Lieky, liečivá a pomocné látky, farmaceutické suroviny, veterinárne lieky a liečivé produkty, výživové a krmovinové doplnky, kozmetické produkty, biocídy, pesticídy, pôdne pomocné látky a pestovateľské
substráty, odpady a výluhy, priemyselné chemikálie a prípravky, detergenty.

3.

Osvedčenie č.: G-026
hameln rds a.s.
Sekcia biologických štúdií
Horná 36, 900 01 Modra
Oblasť štúdií: Toxicita, mutagenita, farmakokinetika a metabolizmus,
farmakológia, mikrobiológia, imunochémia, biochémia.
Typy látok: Humánne lieky, veterinárne lieky, priemyselné chemikálie,
zdravotnícke pomôcky, kozmetika, aditíva potravín a krmív.

4.

Osvedčenie č.: G-027
Slovenská akadémia vied
Virologický ústav
Laboratórium diagnostiky a prevencie rickettsiových
a chlamýdiových nákaz
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Oblasť štúdií: Mikrobiologické štúdie.
Typy látok: Antigény, diagnostické prípravky in-vitro, povrchové makromolekuly a korpuskule rickettsií a chlamýdií.
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5.

Osvedčenie č.: G-028

Platnosť osvedčenia

od: 29. 4. 2012
do: 29. 4. 2017

Platnosť osvedčenia

od: 13. 12. 2012
do: 13. 12. 2017

Platnosť osvedčenia

od: 15. 7. 2013
do: 15. 7. 2018

Platnosť osvedčenia

od: 15. 7. 2013
do: 15. 7. 2018

Platnosť osvedčenia

od: 29. 4. 2013
do: 29. 4. 2018

hameln rds a.s.
Oddelenia analytickej chémie
Horná 36, 900 01 Modra
Oblasť štúdií: Fyzikálno-chemické testovanie, analytické a klinicko-chemické testovanie.
Typy látok: Humánne lieky, veterinárne lieky, priemyselné chemikálie,
zdravotnícke pomôcky, kozmetika, aditíva potravín a krmív.

6.

Osvedčenie č.: G-031
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Laboratórium vývinovej a behaviorálnej toxikológie
Laboratórium bunkových kultúr
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat
919 54 Dobrá Voda 360
Oblasť štúdií: Toxikologické štúdie in vivo a in vitro, štúdie farmakologickej bezpečnosti liečiv.
Typy látok: Humánne a veterinárne lieky a liečivá, kozmetické látky,
potravinové doplnky, priemyselné chemické látky a prípravky, biocídy.

7.

Osvedčenie č.: G-036
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava
Vedeckovýskumná základňa SZU
Laboratórium toxikológie, laboratórium imunotoxikológie,
experimentálne zverince
Limbová 14, 833 01 Bratislava
Oblasť štúdií: Štúdie toxicity, mutagenity, teratogenity a reprodukcie
in vivo a in vitro, testy kožnej senzibilizácie a imunotoxikologické štúdie.
Typy látok: Humánne lieky, prípravky na ochranu rastlín, veterinárne
lieky, potravinové a krmovinové doplnky, kozmetické výrobky, priemyselné látky a prípravky, zdravotnícke pomôcky, predmety bežného používania, dezinfekčné prípravky, čistiace prostriedky, povrchové a odpadové
vody, xenobiotiká.

8.

Osvedčenie č.: G-037
TOPALAB, s. r. o.
Lidické námestie 1, 040 22 Košice
Oblasť štúdií: Histopatologické štúdie.
Typy látok: Tkanivá a orgány živočíšneho pôvodu.

9.

Osvedčenie č.: G-038
Univerzita veterinárneho lekárstva Košice
Ústav patologickej anatómie
Komenského 73, 041 81 Košice
Oblasť štúdií: Histopatologické štúdie.
Typy látok: Tkanivá a orgány živočíšneho pôvodu.
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10. Osvedčenie č.: G-040

Platnosť osvedčenia

od: 18. 5. 2010
do: 18. 5. 2014

Platnosť osvedčenia

od: 11. 8. 2011
do: 11. 8. 2014

Platnosť osvedčenia

od: 11. 8. 2011
do: 11. 8. 2014

Platnosť osvedčenia

od: 15. 7. 2013
do: 15. 7. 2016

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva
Oddelenie organických analýz
Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava
Oblasť štúdií: Fyzikálno-chemické štúdie, analytické štúdie.
Typy látok: Chemické látky, prípravky na ochranu rastlín.

11. Osvedčenie č.: G-042
Medveďov inštitút ekohygieny a toxikológie
Centrum preventívnej a regulačnej toxikológie
Heroiv oborony 6, 03023 Kyjev, Ukrajina
Oblasť štúdií: Štúdie toxicity, toxikokinetiky, mutagenity, fyzikálno-chemické štúdie.
Typy látok: Humánne lieky, prípravky na ochranu rastlín, veterinárne
lieky, potravinové a krmovinové doplnky, kozmetické výrobky, priemyselné látky a prípravky, zdravotnícke pomôcky, predmety bežného používania, chemické látky a prípravky.

12. Osvedčenie č.: G-043
Clinfarm Ltd
Bioanalytické laboratórium
Tarasa Ševčenka 3, Irpin, Kyjevská oblasť, 08200 Ukrajina
Oblasť štúdií: Analytické a klinicko-chemické testovanie.
Typy látok: Humánne a veterinárne lieky a liečivá.

13. Osvedčenie č.: G-044
Šemiakinov a Ovčinnikov inštitút bioorganickej chémie
Biologické testovacie laboratórium
Prospekt nauki 6, Pushchino, Moscow Region, 142290 Ruská federácia
Oblasť štúdií: Analytické a klinicko-chemické testovanie.
Typy látok: Humánne a veterinárne lieky a liečivá.

Mgr. Martin Senčák
riaditeľ SNAS
v. r.
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5. RÔZNE

Oznámenie
Informačného strediska Svetovej obchodnej organizácie (WTO)
o notifikáciách členov Dohody o technických prekážkach obchodu
a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení WTO

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – Informačné stredisko WTO – oznamuje, že v januári 2014 notifikovali
členovia dohôd ďalej uvedené návrhy technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikácie, príp. návrhy
dokumentov si možno vyžiadať prostredníctvom IS WTO osobne alebo písomne na adrese:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Informačné stredisko WTO
Štefanovičova ul. č. 3
810 05 Bratislava
telefón: 02/57485 323
fax:
02/57485 504
e-mail: infonot@normoff.gov.sk

prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
predseda ÚNMS SR
v. r.

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu
Číslo/Dátum
TBT/ARE/183
15. 1. 2014

Notifikujúca
strana
Spojené
arabské
emiráty

Charakteristika notifikácie
kozmetika a výrobky osobnej starostlivosti určené ako halal (zodpovedajúce požiadavkám Islamu)

Pripomienková
doba
60 dní

Dokument na konzultáciu, zahrňujúci všeobecné a špecifické požiadavky
na výrobky, zohľadnenie normy UAE.GSO 1943 pri príprave schémy pre
výrobky halal.

TBT/ARE/184
15. 1. 2014

Spojené
arabské
emiráty

nízkonapäťové elektrické zariadenia
Technický predpis UAE GCC, požiadavky na výrobky, schéma na posudzovanie zhody, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady
(GCC).

60 dní

TBT/ARE/185
21. 1. 2014

Spojené
arabské
emiráty

mäso a mäsové výrobky
Technický predpis UAE GCC, ustanovenie požiadaviek na porážku
zvierat a hydiny v súlade s požiadavkami Islamu.

60 dní

TBT/BRA/569
6. 1. 2014

Brazília

výrobky využívajúce elektrickú energiu, prietokové alebo zásobníkové
ohrievače vody, prístroje určené na starostlivosť o vlasy (sušiče vlasov,
kulmy), sušiče rúk; žehličky, iné výrobky určené pre domácnosti

neaplikuje sa

Vyhláška INMETRO stanovujúca požiadavky a postupy posudzovania
zhody výrobkov.
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TBT/BRA/570
9. 1. 2014

Brazília

zvieratá, telá zvierat a živočíšne produkty, ktoré nie sú určené na ľudskú
konzumáciu

neaplikuje sa

Nariadenie, ktorým sa ustanovujú kritériá na vydávanie zootechnických
certifikátov pre zvieratá a genetický materiál hovädzieho dobytka, byvolov, oviec a kôz.
TBT/BRA/571
9. 1. 2014

Brazília

TBT/BRA/572
15. 1. 2014

Brazília

TBT/BRA/573
23. 1. 2014

Brazília

TBT/BRA/574
24. 1. 2014

Brazília

TBT/CAN/407
21. 1. 2014

Kanada

TBT/CHL/250
14. 1. 2014

Čile

TBT/CHL/251
14. 1. 2014

Čile

TBT/ECU/136
7. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/137
7. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/138
7. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/139
7. 1. 2014

Ekvádor

trstinový cukor, repný cukor, chemicky čistá sacharóza

11. 3. 2014

Technický predpis ustanovujúci klasifikáciu uvedených výrobkov.
hnojivá

neaplikuje sa

Vyhláška INMETRO stanovujúca analytické metódy používané pri schvaľovaní minerálnych/organických hnojív a poľnohospodárskych látok na
úpravu kyslosti alebo zásaditosti pôdy.
balené vody, bezpečnosť potravín

neaplikuje sa

Vyhláška INMETRO ustanovujúca postupy posudzovania zhody balených
minerálnych vôd vykonávané akreditovanými organizáciami v Brazílii.
liečivá

neaplikuje sa

Uznesenie stanovujúce pravidlá pre držiteľov registrov vo veci určovania
zameniteľnosti farmaceuticky ekvivalentných liečiv a referenčných liečiv.
kontajnery na prepravu nebezpečných výrobkov

27. 3. 2014

Nariadenie, ktorým sa ustanovuje bezpečnostná norma TP14877 na
kontajnery na prepravu nebezpečného tovaru po železnici.
zdroje svetla LED určené na účely verejného osvetlenia

16. 3. 2014

Protokol stanovujúci požiadavky na účinnosť a fotometrické analýzy
a skúšky uvedených elektrických výrobkov, súlad s normou IEC.
zdroje svetla s výbojkami

16. 3. 2014

Protokol stanovujúci požiadavky na účinnosť a fotometrické analýzy
a skúšky uvedených elektrických výrobkov, súlad s normou IEC.
60 dní

plynomery
Návrh technického predpisu PRTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.

60 dní

pneumatické nástroje
Návrh technického predpisu PRTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
zdravotnícke pomôcky, externé protézy a ortézy

60 dní

Návrh technického predpisu PRTE INEN ustanovujúci požiadavky na
výrobky.
60 dní

dvere a okná
Návrh technického predpisu PRTE INEN, požiadavky na uvedené zariadenia, energetická hospodárnosť a bezpečnosť.
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TBT/ECU/140
7. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/141
7. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/142
17. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/143
17. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/144
17. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/145
17. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/146
17. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/147
17. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/148
17. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/149
28. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/150
28. 1. 2014

Ekvádor

TBT/ECU/151
28. 1. 2014

Ekvádor

koberce a iné textilné výrobky určené na pokrytie podlahy

60 dní

Návrh technického predpisu PRTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
hračky, bezpečnosť hračiek, prevencia rizík

neaplikuje sa

Mimoriadny technický predpis RTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
guľôčkové a valčekové ložiská

60 dní

Návrh technického predpisu PRTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
závitové skrutky a iné skrutky do dreva

60 dní

Návrh technického predpisu PRTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
solárne kolektory, tepelná účinnosť

60 dní

Návrh technického predpisu PRTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
neizolované medené vodiče na elektrické využitie

60 dní

Návrh technického predpisu PRTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
neizolované hliníkové vodiče na elektrické využitie

60 dní

Návrh technického predpisu PRTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
slúchadlá na počúvanie hudby

60 dní

Návrh technického predpisu PRTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
60 dní

mikrofóny
Návrh technického predpisu PRTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
elektrické rúry, energetická hospodárnosť, označovanie

60 dní

Návrh technického predpisu PRTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
mikrovlnné rúry, energetická hospodárnosť, označovanie

60 dní

Návrh technického predpisu PRTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
vodiče z optických vlákien a koaxiálne vodiče, elektrické akumulátory
Mimoriadny technický predpis RTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
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TBT/ECU/152
28. 1. 2014

Ekvádor

zariadenia na sušenie bielizne, energetická hospodárnosť, označovanie

TBT/ECU/153
28. 1. 2014

Ekvádor

TBT/EU/176
28. 1. 2014

Európska únia používanie a recyklácia plastových obalov

TBT/EU/177
28. 1. 2014

Európska únia elektrickým prúdom napájané skladovacie kabinety vrátane výrobkov
určených na chladenie iných výrobkov ako sú potraviny, vetrané skrine/boxy, spracovateľské chladiace skrine/boxy a kondenzačné jednotky
prevádzkované pri nízkych alebo stredných teplotách

neaplikuje sa

Mimoriadny technický predpis RTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
televízne prijímače, energetická hospodárnosť, označovanie

neaplikuje sa

Mimoriadny technický predpis RTE INEN ustanovujúci požiadavky na
uvedené výrobky.
90 dní

Návrh smernice EP a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES
o obaloch a odpadoch z obalov so zameraním na zníženie spotreby
ľahkých plastových tašiek (Dokument COM (2013) 761, v konečnom
znení).
60 dní

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa implementuje smernica 2009/125/
ES EP a Rady vo veci požiadaviek na ekologický dizajn profesionálnych
skladovacích skríň/boxov, vetraných skríň/boxov, kondenzačných jednotiek a spracovateľských chladiacich zariadení.
TBT/EU/178
28. 1. 2014

Európska únia elektrickým prúdom napájané skladovacie kabinety vrátane výrobkov
určených na chladenie iných výrobkov ako sú potraviny

60 dní

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica
2010/30/EU EP a Rady vo veci energetického štítkovania profesionálnych
skladovacích skríň/boxov.
TBT/FRA/154
28. 1. 2014

Francúzsko

TBT/FRA/155
31. 1. 2014

Francúzsko

TBT/GEO/76
28. 1. 2014

Gruzínsko

TBT/GEO/77
28. 1. 2014

Gruzínsko

TBT/GEO/78
29. 1. 2014

Gruzínsko

potraviny, pomocné látky, používanie enzýmov

60 dní

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška z 19. októbra 2006 o používaní pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín a nápojov.
budovy, tepelné vlastnosti a požiadavky energetickej hospodárnosti

60 dní

Predpisy na stanovenie vlastností materiálov s ohľadom na realizáciu
regulačnej teplotnej štúdie ako súčasti projektu pri výstavbe nových
budov.
výťahy

neaplikuje sa

Technický predpis o prevádzke a bezpečnosti výťahov.
neaplikuje sa

jednoduché tlakové nádoby
Technický predpis na jednoduché tlakové nádoby schválený vládnou
vyhláškou 19. júna 2013.

neaplikuje sa

tlakové zariadenia
Technický predpis na tlakové zariadenia schválený vládnou vyhláškou
19. júna 2013.
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TBT/GEO/79
29. 1. 2014

Gruzínsko

TBT/GEO/80
29. 1. 2014

Gruzínsko

TBT/GEO/81
29. 1. 2014

Gruzínsko

TBT/GMB/1
22. 1. 2014

Gambia

TBT/GMB/2
22. 1. 2014

Gambia

TBT/IDN/82
7. 1. 2014

Indonézia

TBT/IDN/83
7. 1. 2014

Indonézia

TBT/IDN/84
13. 1. 2014

Indonézia

TBT/ISR/729
9. 1. 2014

Izrael

TBT/ISR/730
9. 1. 2014

Izrael

TBT/JPN/450
31. 1. 2014

Japonsko

TBT/KEN/400
14. 1. 2014

Keňa

neaplikuje sa

rekreačné plavidlá
Technický predpis na rekreačné plavidlá schválený vládnou vyhláškou
31. decembra 2013.

neaplikuje sa

lanovkové dráhy
Technický predpis na lanovkové inštalácie určené na prepravu osôb
schválený vládnou vyhláškou 15. augusta 2011.

neaplikuje sa

bojlery
Technický predpis na účinnosť nových bojlerov na horúcu vodu využívajúcich kvapalné alebo plynné palivá schválený vládnou vyhláškou
17. júna 2013.
podmienky na podnikanie v krajine

neaplikuje sa

Zákon o jednotnom a jednoduchom systéme registrácie podnikateľských
subjektov v Gambii.
všetky tovary a služby

60 dní

Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa v Gambii.
ploché sklené zrkadlá potiahnuté vrstvou hliníka

60 dní

Vyhláška, ktorou sa určuje záväzná národná norma na uvedené výrobky.
ploché sklené zrkadlá potiahnuté vrstvou striebra

60 dní

Vyhláška, ktorou sa určuje záväzná národná norma na uvedené výrobky.
60 dní

potraviny
Vyhláška, ktorou sa stanovujú požiadavky súvisiace s uvádzaním informácií a zdravotných výrokov týkajúcich sa obsahu cukru, soli a tuku
v spracovaných potravinách a výrobkoch rýchleho občerstvenia (Fast
Food).
cement balený v 25 kg vreciach

60 dní

Vyhláška o cemente, zmeny a doplnky určovania hmotnosti vriec s cementom, prevencia zdravotných rizík pri dvíhaní ťažkých bremien.
60 dní

tabak, tabakové výrobky
Zákon o obmedzení reklamy a marketingu tabakových výrobkov (doplnok
č. 7).
farmaceutické výrobky, biologické výrobky

60 dní

Zmeny a doplnky minimálnych požiadaviek na biologické výrobky, vakcíny a ich schvaľovanie.
60 dní

krmivá pre zvieratá
Národná norma stanovujúca špecifikácie na kŕmne zmesi určené na kŕmenie hydiny.
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TBT/KEN/401
14. 1. 2014

Keňa

TBT/KEN/402
14. 1. 2014

Keňa

TBT/KOR/462
13. 1. 2014

Kórea

TBT/KOR/463
13. 1. 2014

Kórea

TBT/KOR/464
13. 1. 2014

Kórea

TBT/KOR/465
14. 1. 2014

Kórea

TBT/KOR/466
14. 1. 2014

Kórea

TBT/KOR/467
14. 1. 2014

Kórea

TBT/KOR/468
20. 1. 2014

Kórea

TBT/KOR/469
28. 1. 2014

Kórea

TBT/KOR/470
28. 1. 2014

Kórea

TBT/KWT/198
17. 1. 2014

Kuvajt

TBT/LKA/33
29. 1. 2014

Srí Lanka

vykurovacie zariadenia na bioplyn určené pre domácnosti

60 dní

Národná norma stanovujúca požiadavky na výrobky, hospodárnosť a bezpečnosť.
osvetľovacie zariadenia na bioplyn určené pre domácnosti

60 dní

Národná norma stanovujúca požiadavky na výrobky, hospodárnosť a bezpečnosť.
liečivá, postupy schvaľovania liečiv

60 dní

Predpis o bezpečnosti farmaceutických výrobkov.
výrobky živočíšneho pôvodu

60 dní

Predpis na označovanie výrobkov živočíšneho pôvodu, povinné údaje na
etiketách.
kozmetické výrobky, regulácia prítomnosti určitých zložiek

60 dní

Predpis o posudzovaní funkčnej kozmetiky.
potraviny, povinné označovanie na etiketách

60 dní

Ustanovenie normy na označovanie geneticky modifikovaných potravín.
60 dní

zdravotnícke pomôcky
Normy a špecifikácie na mechanickú a elektrickú bezpečnosť zdravotníckych pomôcok, prispôsobenie medzinárodným normám IEC.
motorové vozidlá, emisie motorových vozidiel

60 dní

Aktualizácia vykonávacej vyhlášky k zákonu o zachovaní čistoty ovzdušia.
kozmetické výrobky, posudzovanie rizík, regulácia aerosólových balení

60 dní

Predpis o bezpečnostných normách na kozmetiku a iné výrobky.
železničné vozidlá a ich súčasti

19. 3. 2014

Dokument ustanovujúci vykonávacie stratégie v danej oblasti, technické
špecifikácie a typové schvaľovanie výrobkov.
mobilné stanice, bezdrôtové vysielacie a prijímacie súčasti

60 dní

Návrh ustanovujúci zmeny a doplnky postupov posudzovania zhody
vysielacích a komunikačných zariadení.
nízkonapäťové elektrické spotrebiče

60 dní

Golfský technický predpis, požiadavky na výrobky, EMC, obchodovanie
v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
výrobky podliehajúce dovoznej kontrole
Aktualizácia zoznamu výrobkov k predpisom o dovoznej kontrole (2006).

52

neaplikuje sa

Vestník ÚNMS SR č. 2/2014
TBT/MEX/266
14. 1. 2014

Mexiko

TBT/MEX/267
14. 1. 2014

Mexiko

TBT/MEX/268
15. 1. 2014

Mexiko

TBT/MYS/37
21. 1. 2014

Malajzia

vertikálne čerpadlá turbínového typu

7. 3. 2014

Mexická úradná norma na energetickú účinnosť vertikálnych čerpadiel
turbínového typu s externými vertikálnymi elektrickými motormi, požiadavky na výrobky, skúšky výrobkov.
čerpadlá na vodu

7. 3. 2014

Mexická úradná norma na energetickú účinnosť čerpadiel na čistú vodu
určených pre domácnosti s výkonom 0,180 kW (¼ HP) až 0,750 kW
(1 HP), požiadavky na výrobky, skúšky výrobkov.
24. 2. 2014

smotana
Mexická úradná norma na smotanu vrátane rôznych druhov upravenej
smotany, požiadavky na výrobky, skúšky výrobkov.
určené stavebné výrobky zahrňujúce výrobky zo skla, izolačné materiály,
strešné krytiny, dlaždice

60 dní

Colné opatrenia ustanovujúce reguláciu dovozu (zmeny a doplnky č. 3),
požiadavky na certifikáty.
TBT/NIC/37
21. 1. 2014

Nikaragua

TBT/PER/54
13. 1. 2014

Peru

olejová palma (Elaeis spp.), výsadba, pestovanie, produkcia

60 dní

Národná norma ustanovujúca rámec na trvalo udržateľné pestovanie komodity.
farmaceutické výrobky, parfumy, toaletné výrobky a ďalšie výrobky podľa
zoznamu

neaplikuje sa

Návrh vyhlášky, ktorým sa aktualizujú niektoré články predpisu o registrácii, kontrole a dohľade nad sanitárnymi a farmaceutickými výrobkami,
zdravotníckymi pomôckami a hygienickými výrobkami.
TBT/PER/55
13. 1. 2014

Peru

matrace z penovej gumy, plastov a iných materiálov, povinné údaje na
etiketách

24. 4. 2014

Návrh technického predpisu o označovaní matracov.
TBT/PER/56
13. 1. 2014

Peru

nízkonapäťové elektrické vodiče z medi určené pre napätie v rozsahu
80 – 1000 V, bezpečnosť, požiadavky na označovanie

24. 4. 2014

Návrh technického predpisu o nízkonapäťových elektrických vodičoch.
TBT/PRY/73
29. 1. 2014

Paraguaj

TBT/QAT/319
17. 1. 2014

Katar

TBT/RUS/29
8. 1. 2014

Ruská
federácia

liečivá obsahujúce látku Ketoconazole

neaplikuje sa

Technický predpis, ktorým sa pozastavuje dovoz, výroba, spracovanie,
distribúcia, marketing a podávanie liekov na orálne podanie vo forme
tabliet alebo tekutiny, obsahujúcich látku Ketoconazole samu alebo
v zmesi.
nízkonapäťové elektrické zariadenia

60 dní

Technický predpis UAE GCC, požiadavky na výrobky, schéma na
posudzovanie zhody, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej
rady (GCC).
výrobky pre deti a adolescentov
Návrh zmien technického predpisu colnej únie o bezpečnosti výrobkov
pre deti a adolescentov.
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27. 2. 2014

TBT/RUS/30
8. 1. 2014

Ruská
federácia

zrná a osivá

TBT/RUS/31
8. 1. 2014

Ruská
federácia

výrobky ľahkého priemyslu

TBT/RUS/32
8. 1. 2014

Ruská
federácia

výrobky z olejov a tukov, modifikácia rastlinných olejov a/alebo tukov

TBT/RWA/9
29. 1. 2014

Rwanda

spotrebiteľsky balené potraviny vrátane výrobkov detskej výživy, označovanie a hygiena výrobkov, systém HACCP

Návrh zmien technického predpisu colnej únie o bezpečnosti zrnín.
1. 3. 2014

Návrh zmien technického predpisu colnej únie o bezpečnosti výrobkov
ľahkého priemyslu.
27. 2. 2014

Návrh zmien technického predpisu colnej únie o bezpečnosti výrobkov
z olejov a tukov.
neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma
na výrobky.
TBT/RWA/10
29. 1. 2014

Rwanda

TBT/RWA/11
29. 1. 2014

Rwanda

cukor a výrobky z cukru, cukríky a cukrovinky, žuvačky, glukózový sirup

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma
na výrobky.
obilniny, strukoviny a odvodené produkty, ryža, kukurica a odvodené
produkty, sušienky, cestoviny, chlieb

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma
na výrobky.
TBT/RWA/12
29. 1. 2014

Rwanda

potraviny vrátane výrobkov detskej výživy, obilninové lupienky, hotová
potrava pre dojčatá

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma na
výrobky.
TBT/RWA/13
31. 1. 2014

Rwanda

hnojivá a pesticídy, granulované hnojivá, superfosfáty, močovina, insekticídy, insekticídne spreje pre domácnosti

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma na
výrobky.
TBT/RWA/14
31. 1. 2014

Rwanda

TBT/RWA/15
31. 1. 2014

Rwanda

TBT/RWA/16
31. 1. 2014

Rwanda

TBT/RWA/17
31. 1. 2014

Rwanda

obohatené (fortifikované) potraviny

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma
na výrobky.
spracované potraviny

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma
na výrobky.
potraviny, jedlé tuky a oleje

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma.
potraviny, čaj, káva a kakao

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma.
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TBT/RWA/18
31. 1. 2014

Rwanda

TBT/RWA/19
31. 1. 2014

Rwanda

TBT/RWA/20
31. 1. 2014

Rwanda

neaplikuje sa

med, správna výrobná prax
Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma
na výrobky.
mlieko a mliečne výrobky, maslo a syry

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma
na výrobky.
živočíšne produkty a odvodené potraviny, konzervované výrobky, výrobky
z hydiny a rýb

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma
na výrobky.
TBT/RWA/21
31. 1. 2014

Rwanda

TBT/RWA/22
31. 1. 2014

Rwanda

TBT/RWA/23
31. 1. 2014

Rwanda

TBT/RWA/24
31. 1. 2014

Rwanda

TBT/RWA/25
31. 1. 2014

Rwanda

nápoje, minerálne vody, ovocné nápoje

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma
na výrobky.
korene a hľuzy, maniok, maniokový škrob a múka

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma
na výrobky.
krmivá pre zvieratá, krmivá pre hydinu

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma
na výrobky.
kozmetika a toaletné výrobky

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma.
povrchovo aktívne látky, mydlá, pracie prostriedky a prostriedky na umývanie riadu

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma.
TBT/RWA/26
31. 1. 2014

Rwanda

spotrebiteľské výrobky, textilné výrobky, detské plienky, toaletný papier,
školské potreby

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma.
TBT/RWA/27
31. 1. 2014

Rwanda

TBT/RWA/28
31. 1. 2014

Rwanda

TBT/SAU/710
6. 1. 2014

Saudská
Arábia

voda, kvalita vody, odpadové vody

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma.
cement

neaplikuje sa

Ministerská inštrukcia, ktorou sa vyhlasuje národná záväzná norma.
prvky na reguláciu svetelných zdrojov, elektronické regulačné prvky
pre moduly LED

60 dní

Technický predpis Saudskej Arábie/SASO požiadavky na výrobky.
TBT/SAU/711
6. 1. 2014

Saudská
Arábia

prenosné zapečatené sekundárne batérie určené na použitie do prenosných elektrických zariadení
Technický predpis Saudskej Arábie/SASO požiadavky na výrobky.
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TBT/SAU/712
6. 1. 2014

Saudská
Arábia

sekundárne lítiové batérie určené na použitie do prenosných elektrických
zariadení

60 dní

Technický predpis Saudskej Arábie/SASO požiadavky na výrobky.
TBT/SAU/713
7. 1. 2014

Saudská
Arábia

ľahké nákladné vozidlá, spotreba paliva

TBT/SAU/714
28. 1. 2014

Saudská
Arábia

pevné polystyrénové výrobky určené ako tepelná izolácia

TBT/SAU/715
28. 1. 2014

Saudská
Arábia

postrekom aplikovaná polyuretánová pena určená ako tepelná izolácia,
materiály

60 dní

Technický predpis Saudskej Arábie/SASO požiadavky na výrobky.
60 dní

Technický predpis Saudskej Arábie/SASO požiadavky na výrobky.
60 dní

Technický predpis Saudskej Arábie/SASO požiadavky na výrobky.
TBT/SAU/716
28. 1. 2014

Saudská
Arábia

postrekom aplikovaná polyuretánová pena určená ako tepelná izolácia,
postupy aplikácie

60 dní

Technický predpis Saudskej Arábie/SASO požiadavky v danej oblasti.
TBT/SAU/717
28. 1. 2014

Saudská
Arábia

maximálne limitné hodnoty rezíduí pesticídov a kontaminantov v biopotravinách

60 dní

Technický predpis Saudskej Arábie/SASO požiadavky v danej oblasti.
TBT/SAU/718
28. 1. 2014

Saudská
Arábia

balená pitná voda

60 dní

TBT/SAU/719
28. 1. 2014

Saudská
Arábia

elektrické zariadenia nízkeho napätia určené pre prevádzku v určitom
napätí

Technický predpis Saudskej Arábie/SASO požiadavky na výrobky.
60 dní

Technický predpis Saudskej Arábie/SASO požiadavky na výrobky.
TBT/TPKM/154 Taiwan,
7. 1. 2014
Penghu,
Kinmen
a Matsu

TBT/UKR/94
6. 1. 2014

Ukrajina

spotrebiteľsky balené mlieko vrátane ochuteného mlieka, mliečnych nápojov a práškov

60 dní

Predpis na uvádzanie názvu a označovanie uvedených potravín v spotrebiteľskom balení.
vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu, surové produkty živočíšneho pôvodu vyhlásené za nevhodné na ľudskú spotrebu vrátane nejedlých
živočíšnych produktov a hnoja

60 dní

Návrh ukrajinského zákona o vedľajších živočíšnych produktoch, ktoré
nie sú určené na ľudskú konzumáciu.
TBT/UKR/95
14. 1. 2014

Ukrajina

všetky výrobky, právny rámec, prijímanie technických predpisov a postupy posudzovania zhody
Návrh ukrajinského zákona o technických predpisoch a posudzovaní
zhody.
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Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení
Notifikujúca
strana

Charakteristika notifikácie

Pripomienková
doba

SPS/ARG/175
22. 1. 2014

Argentína

spracované rastlinné produkty, modelové certifikáty

60 dní

SPS/AUS/333
31. 1. 2014

Austrália

Číslo/Dátum

Uznesenie, ktorým sa schvaľujú postupy certifikácie spracovaných rastlinných produktov.
harmonizácia maximálnych limitných hodnôt rezíduí poľnohospodárskych a veterinárnych chemických látok v potravinách

4. 4. 2014

Austrálsky/novozélandský kódex potravinárskych noriem (aktualizácia
1/2014) a Kódex poľnohospodárskych a veterinárnych chemických látok,
doplnok č. 4 (2014).
SPS/AUS/334
31. 1. 2014

Austrália

SPS/BRA/913
8. 1. 2014

Brazília

čerstvé hrozno Vitis vinifera z Japonska

1. 4. 2014

Analýza rizík škodcov a ochranné opatrenia pri dovoze.
bavlník, fazuľa, kukurica, sója, rajčiny a pšenica ako komodity ovplyvnené aplikáciou látky Methoxyfenozide

neaplikuje sa

Návrh uznesenia, ktorým sa uvedená látka zapisuje do zoznamu aktívnych
pesticídnych zložiek a určujú sa podmienky na jej používanie.
SPS/BRA/914
14. 1. 2014

Brazília

SPS/BRA/915
14. 1. 2014

Brazília

SPS/BRA/916
24. 1. 2014

Brazília

banány ako komodita ovplyvnená škodlivým činiteľom

neaplikuje sa

Dokument, ktorým sa uznáva štát Pernambuco za oblasť bez výskytu
škodcu Ralstonia solanacearum Race 2 (Moko disease) a integrované
opatrenia na spravovanie rizík škodcu.
domáce ošípané určené na chov

neaplikuje sa

Požiadavky na zdravie zvierat, prijatie dovozných opatrení v rámci členských štátov MERCOSUR.
pšenica, sója, ryža, rajčiny, zemiaky a iné komodity ovplyvnené aplikáciou činiteľa BACILLUS THURINGIENSIS

neaplikuje sa

Návrh uznesenia, ktorým sa uvedený činiteľ zapisuje do zoznamu aktívnych pesticídnych zložiek a určujú sa podmienky na jeho používanie.
SPS/BRA/917
24. 1. 2014

Brazília

bavlník, ryža, repka olejka, zemiaky a iné komodity ovplyvnené aplikáciou
látky Bifenthrin

neaplikuje sa

Návrh uznesenia, ktorým sa uvedená látka zapisuje do zoznamu aktívnych
pesticídnych zložiek a určujú sa podmienky na jej používanie.
SPS/BRA/918
24. 1. 2014

Brazília

káva, sója, eukalyptus, uhorky a Yerba Mate ako komodity ovplyvnené
aplikáciou činiteľa BEAUVERIA BASSIANA

neaplikuje sa

Návrh uznesenia, ktorým sa uvedený činiteľ zapisuje do zoznamu aktívnych pesticídnych zložiek a určujú sa podmienky na jeho používanie.
SPS/BRA/919
24. 1. 2014

Brazília

pšenica ako komodita ovplyvnená aplikáciou látky Pyroxsulam
Návrh uznesenia, ktorým sa uvedená látka zapisuje do zoznamu aktívnych
pesticídnych zložiek a určujú sa podmienky na jej používanie.
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SPS/BRA/920
24. 1. 2014

Brazília

pšenica, bavlník, zemiaky, cukrová trstina, kukurica, kapusta, sója, rajčiny ako komodity ovplyvnené aplikáciou látky Chlorfluazuron

neaplikuje sa

Návrh uznesenia, ktorým sa uvedená látka zapisuje do zoznamu aktívnych
pesticídnych zložiek a určujú sa podmienky na jej používanie.
SPS/BRA/921
28. 1. 2014

Brazília

avokádo, banány, hrach, sója, citrusové ovocie ako komodity ovplyvnené
aplikáciou látky Thiabendazole

neaplikuje sa

Návrh uznesenia, ktorým sa uvedená látka zapisuje do zoznamu aktívnych
pesticídnych zložiek a určujú sa podmienky na jej používanie.
SPS/BRA/922
28. 1. 2014

Brazília

SPS/BRA/923
28. 1. 2014

Brazília

mango a rajčiny ako komodity ovplyvnené aplikáciou látky Paclobutrazol

neaplikuje sa

Návrh uznesenia, ktorým sa uvedená látka zapisuje do zoznamu aktívnych
pesticídnych zložiek a určujú sa podmienky na jej používanie.
banány, cibuľa, jablká, mrkva, melóny a citrusové ovocie ako komodity
ovplyvnené aplikáciou Pyrimethanil

neaplikuje sa

Návrh uznesenia, ktorým sa uvedená látka zapisuje do zoznamu aktívnych
pesticídnych zložiek a určujú sa podmienky na jej používanie.
SPS/BRA/924
29. 1. 2014

Brazília

bavlník, arašidy, cukrová trstina, fazuľa, kukurica a sója ako komodity
ovplyvnené aplikáciou látky Benzovindiflupyr

neaplikuje sa

Návrh uznesenia, ktorým sa uvedená látka zapisuje do zoznamu aktívnych
pesticídnych zložiek a určujú sa podmienky na jej používanie.
SPS/CAN/786
9. 1. 2014

Kanada

rastliny a rastlinné časti určené na výsadbu ako komodity ovplyvnené
škodlivými činiteľmi nachádzajúcimi sa v pôde

neaplikuje sa

Revízia dokumentu D-09-04, dovozné požiadavky súvisiace s ochranou
rastlín.
SPS/CAN/787
14. 1. 2014

Kanada

SPS/CAN/788
17. 1. 2014

Kanada

SPS/CAN/789
17. 1. 2014

Kanada

SPS/CAN/790
23. 1. 2014

Kanada

SPS/CAN/791
24. 1. 2014

Kanada

proteín ako látka pridávaná do zmrzliny na zlepšenie jej štruktúry

18. 3. 2014

Konzultačný dokument, návrh na povolenie používať štrukturálny proteín
do jedlých zmrzlín a mrazených dezertov, použitie uvedenej látky za
stanovených podmienok.
kyselina trieslová ako látka pridávaná do piva

24. 3. 2014

Konzultačný dokument, návrh na povolenie používať kyselinu trieslovú
do rôznych druhov piva ako číriacu látku. Podmienky na použitie uvedenej látky.
glykozidy stévie

29. 3. 2014

Oznámenie o doplnení zoznamu sladidiel v zmysle povolenia používať
uvedené látky ako sladidlá do tyčiniek konzumovaných ako náhrada jedla
pri diéte.
komodity živočíšneho pôvodu ovplyvnené uvedenou látkou

6. 4. 2014

Bromoxynil, limitné hodnoty rezíduí, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
hľuzová zelenina ako komodita ovplyvnená pesticídnou látkou
Fludioxonil, limitné hodnoty rezíduí, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
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SPS/CAN/792
24. 1. 2014

Kanada

SPS/CAN/793
24. 1. 2014

Kanada

SPS/CAN/794
24. 1. 2014

Kanada

hľuzová zelenina ako komodita ovplyvnená pesticídnou látkou

6. 4. 2014

Azoxystrobin, limitné hodnoty rezíduí, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
hľuzová zelenina ako komodita ovplyvnená pesticídnou látkou

6. 4. 2014

Difenoconazole, limitné hodnoty rezíduí, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
obilniny, olejniny, zemiaky, suchý hrach a fazuľa ako komodity ovplyvnené pesticídnou látkou

6. 4. 2014

Sedaxane, limitné hodnoty rezíduí, použitie uvedenej látky za stanovených podmienok.
SPS/CAN/795
24. 1. 2014

Kanada

SPS/CAN/796
29. 1. 2014

Kanada

SPS/CHL/454
6. 1. 2014

Čile

SPS/CHL/455
6. 1. 2014

Čile

SPS/CHL/456
13. 1. 2014

Čile

enzým Asparagináza získaný z Aspergillus niger

6. 4. 2014

Oznámenie o doplnení zoznamu potravinárskych enzýmov v zmysle
povolenia používať uvedenú látku do chleba, múky a iných potravín.
potraviny ako komodity ovplyvnené veterinárnymi liečivami

26. 3. 2014

Návrh zmien a doplnkov maximálnych limitných hodnôt rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách, použitie uvedených látok za stanovených
podmienok.
zrniny ako osivá, semená a iné komodity

neaplikuje sa

Požiadavky pri dovoze uvedených komodít.
čerstvé huby

neaplikuje sa

Požiadavky pri dovoze uvedených komodít.
semená kŕmnych plodín Bituminaria bituminosa, Cullen australasicum,
Dorycnium hirsutum a Hedysarum coronarium

30 dní

Požiadavky pri dovoze uvedených komodít.
SPS/CHL/457
13. 1. 2014

Čile

SPS/CHL/458
13. 1. 2014

Čile

SPS/CHL/459
13. 1. 2014

Čile

SPS/CHL/460
20. 1. 2014

Čile

SPS/CHL/461
28. 1. 2014

Čile

SPS/ECU/134
13. 1. 2014

Ekvádor

semeno kŕmnej plodiny Lupinus mutabilis

60 dní

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
sadenice Armoracia rusticana

60 dní

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
odrezky vlašského orecha Juglans hindsii

60 dní

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
kone vstupujúce do Čile na dočasný pobyt

60 dní

Zdravotné požiadavky na uvedené zvieratá.
rastliny, semená a plody aromatických a liečivých rastlinných druhov

60 dní

Požiadavky pri dovoze uvedených komodít.
baly lucerny určené ako krmivo pre zvieratá
Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity z Peru.
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60 dní

SPS/ECU/135
22. 1. 2014

Ekvádor

cibuľa

SPS/ECU/136
22. 1. 2014

Ekvádor

SPS/ECU/137
24. 1. 2014

Ekvádor

SPS/ECU/138
24. 1. 2014

Ekvádor

SPS/ECU/139
24. 1. 2014

Ekvádor

SPS/ECU/140
24. 1. 2014

Ekvádor

SPS/ECU/141
24. 1. 2014

Ekvádor

SPS/ECU/142
24. 1. 2014

Ekvádor

SPS/EU/65
13. 1. 2014

Európska únia dovoz krmív a potravín, ktoré nie sú živočíšneho pôvodu a podliehajú
úradným kontrolám

Požiadavky pri dovoze komodity z Južnej Afriky.
rastliny Gmelina arborea

60 dní

Požiadavky pri dovoze komodity z Brazílie.
60 dní

rastliny Ficus benjamina
Požiadavky pri dovoze komodity z Číny.
rastliny Ficus microcarpa

60 dní

Požiadavky pri dovoze komodity z Číny.
rastliny Tectona grandis L. f

60 dní

Požiadavky pri dovoze komodity z Brazílie.
rastliny Eucalyptus sp in vitro

60 dní

Požiadavky pri dovoze komodity z Brazílie.
rastliny Pachira macrocarpa

60 dní

Požiadavky pri dovoze komodity z Číny.
rastliny Portulacaria afra

60 dní

Požiadavky pri dovoze komodity z Číny.
neaplikuje sa

Implementačné nariadenie Komisie (EÚ) č. 1355/2013 zo 17. decembra
2013, ktorým sa mení a dopĺňa Príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009,
ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 882/2004 EP a Rady vo veci
zvýšenej miery úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín
neživočíšneho pôvodu.
SPS/EU/66
31. 1. 2014

Európska únia krmivá pre zvieratá, krmivá so špecifickými vlastnosťami

SPS/IDN/66
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IDN/67
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IDN/68
27. 1. 2014

Indonézia

neaplikuje sa

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 5/2014, ktorým sa mení a dopĺňa smernica
2008/38/ES ustanovujúca zoznam zamýšľaných použití krmív určených
na zvláštne nutričné účely zvierat.
prídavné látky do potravín, činidlá sýtenia oxidom uhličitým

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
prídavné latky do potravín, zvlhčujúce činidlá

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
prídavné látky do potravín, nosné činidlá, napríklad Propylénglykol,
Polyetylénglykol

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
SPS/IDN/69
27. 1. 2014

Indonézia

prídavné látky do potravín, činidlá na úpravu múky, napríklad chlorid
amónny, oxid vápenatý, alfa amyláza
Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
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SPS/IDN/70
27. 1. 2014

Indonézia

prídavné látky do potravín, činidlá na úpravu kyslosti, 36 látok podľa
zoznamu

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
SPS/IDN/71
27. 1. 2014

Indonézia

prídavné látky do potravín, spevňujúce činidlá, napríklad mliečnan vápenatý, kalcium glukonát

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
SPS/IDN/72
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IDN/73
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IDN/74
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IDN/75
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IDN/76
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IDN/77
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IDN/78
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IDN/79
27. 1. 2014

Indonézia

prídavné látky do potravín, činidlá proti tvorbe hrudiek

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
prídavné látky do potravín, kypriace činidlá

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
prídavné látky do potravín, činidlá na povrchovú úpravu, laky, včelí vosk

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
prídavné látky do potravín, činidlá proti tvorbe peny

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
prídavné látky do potravín, hnacie činidlá, napríklad dusík, oxid dusný

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
prídavné látky do potravín, činidlá na zahusťovanie, 59 povolených látok

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
prídavné látky do potravín, emulgačné soli, 25 povolených látok

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
prídavné látky do potravín, plyny používané pri balení, oxid uhličitý,
dusík

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
SPS/IDN/80
27. 1. 2014

Indonézia

prídavné látky do potravín, stabilizátory, napríklad izopropyl citrát,
glukonát sodný

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
SPS/IDN/81
27. 1. 2014

Indonézia

prídavné látky do potravín, želírujúce látky, napríklad karagén, agar,
pektíny

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
SPS/IDN/82
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IDN/83
27. 1. 2014

Indonézia

prídavné látky do potravín, emulgačné látky

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
prídavné látky do potravín, činidlá na uchovanie farebnosti, uhličitan
horečnatý, hydoxid horečnatý
Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
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SPS/IDN/84
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IDN/85
27. 1. 2014

Indonézia

prídavné látky do potravín, činidlá podporujúce tvorbu peny

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
prídavné látky do potravín, činidlá na zintenzívnenie chuti, napríklad
kyselina L-glutámová a jej soli

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
SPS/IDN/86
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IDN/87
27. 1. 2014

Indonézia

prídavné látky do potravín, stabilizačné činidlá

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
prídavné látky do potravín, činidlá na zvýšenie objemu, 32 povolených
látok

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
SPS/IDN/88
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IDN/89
27. 1. 2014

Indonézia

SPS/IND/81
20. 1. 2014

India

SPS/JPN/327
13. 1. 2013

Japonsko

prídavné látky do potravín, farbiace činidlá

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
prídavné látky do potravín, antioxidanty

neaplikuje sa

Predpis na reguláciu použitia uvedených činidiel pri výrobe potravín.
rastliny a rastlinné produkty, prevencia šírenia chorôb rastlín

neaplikuje sa

Aktualizácia predpisov o rastlinnej karanténe pri vstupe do Indie, dovoz
možný na základe splnenia určených podmienok.
mäso a vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, vajcia, med, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, čaj, korenia, obilniny,
olejnaté ovocie, živočíšne tuky a oleje

60 dní

Normy a špecifikácie na potraviny a prídavné látky do potravín, maximálne limitné hodnoty látky Cyprodinil.
SPS/JPN/328
13. 1. 2013

Japonsko

mäso a vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, vajcia, med, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, káva, čaj, korenia, obilniny,
olejnaté ovocie, živočíšne tuky a oleje

60 dní

Normy a špecifikácie na potraviny a prídavné látky do potravín, maximálne limitné hodnoty látky Molinate.
SPS/JPN/329
13. 1. 2013

Japonsko

mäso a vnútornosti, mliečne výrobky, vajcia a med, určené živočíšne
produkty, rastlinné a živočíšne tuky a oleje

60 dní

Normy a špecifikácie na potraviny a prídavné látky do potravín, maximálne limitné hodnoty veterinárneho liečiva Monensin.
SPS/JPN/330
20. 1. 2013

Japonsko

krmivá, seno a slama odvodená od zrnín, plodiny určené na použitie ako
krmoviny, lucerna, ďatelina ako komodity ovplyvnené pesticídnou látkou
Pendimethaline

60 dní

Aktualizácia vykonávacej vyhlášky určujúcej limitné hodnoty rezíduí
chemických látok v/na komoditách.
SPS/JPN/331
20. 1. 2013

Japonsko

mäso ošípaných a odvodené mäsové výrobky a suroviny z Portugalska
Zdravotné požiadavky pri dovoze komodít, prevencia šírenia slintačky
a krívačky a moru ošípaných.
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SPS/JPN/332
24. 1. 2013

Japonsko

SPS/KOR/465
8. 1. 2014

Kórea

slnečnicový lecitín ako prídavná látka do potravín

60 dní

Vykonávacia vyhláška k zákonu o hygiene potravín, použitie uvedenej
prídavnej látky za stanovených podmienok.
laboratóriá na skúšanie potravín, živočíšnych produktov, liečiv, tradičných výrobkov kórejskej medicíny, zdravotníckych pomôcok a kozmetiky

60 dní

Vykonávacia vyhláška stanovujúca organizačný rámec v oblasti skúšania
a inšpekcie uvedených komodít.
SPS/KOR/466
8. 1. 2014

Kórea

laboratóriá na skúšanie potravín, živočíšnych produktov, liečiv, tradičných výrobkov kórejskej medicíny, zdravotníckych pomôcok a kozmetiky

60 dní

Vykonávacia vyhláška stanovujúca normy a postupy na činnosť skúšobných laboratórií, určovanie obdobia platnosti činnosti skúšobných laboratórií a iné relevantné postupy.
SPS/KOR/467
10. 1. 2014

Kórea

SPS/MEX/248
8. 1. 2014

Mexiko

SPS/MEX/249
13. 1. 2014

Mexiko

SPS/MEX/250
24. 1. 2014

Mexiko

SPS/MEX/251
24. 1. 2014

Mexiko

SPS/MEX/252
24. 1. 2014

Mexiko

SPS/MEX/253
28. 1. 2014

Mexiko

SPS/NPL/19
24. 1. 2014

Nepál

SPS/NPL/20
28. 1. 2014

Nepál

SPS/PAN/56
29. 1. 2014

Panama

zdravotne funkčné potraviny, ich formy a ingrediencie

60 dní

Aktualizácia noriem a špecifikácií na zdravotne funkčné potraviny.
botanické semeno jačmeňa Hordeum vulgare z USA

60 dní

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity.
rastliny Fatsia japonica z Kostariky

60 dní

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity.
rastliny Saccharum officinarum L z Maurícia

60 dní

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity.
semeno Carica papaya L. z Kostariky

60 dní

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity.
klony olejovej palmy Elaeis guineensis Jacq. z Kostariky

60 dní

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity.
banány ako komodita ovplyvnená škodlivým činiteľom

60 dní

Zmeny a doplnky národnej normy na zdravie rastlín v zmysle ustanovenia
sanitárnych opatrení proti šíreniu ochorenia Moko.
tekvice, uhorky a reďkovky ako komodity ovplyvnené škodlivými činiteľmi

22. 3. 2014

Dokument schvaľujúci zoznamy regulovaných chorôb a škodcov, opatrenia proti šíreniu škodlivých činiteľov.
všetky výrobky patriace pod opatrenia rastlinnej karantény v Nepále

25. 3. 2014

Národné normy týkajúce sa ustanovenia sanitárnych opatrení.
veterinárne liečivá

neaplikuje sa

Vyhláška stanovujúca požiadavky na overovacie štúdie a požiadavky na
registráciu veterinárnych liečiv s obsahom látok Ivermectin, Doramectin,
Moxidectin alebo Abamectin určené na použitie pre hovädzí dobytok.
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SPS/PER/504
27. 1. 2014

Peru

zoznamy škodcov uvedených v rámci sanitárnych požiadaviek pri dovoze
rastlín, rastlinných produktov a iných regulovaných položiek

neaplikuje sa

Uznesenie MINAGRI-SENASA, aktualizácia zoznamov, prevencia šírenia škodlivých činiteľov.
SPS/PER/505
28. 1. 2014

Peru

SPS/PER/506
28. 1. 2014

Peru

SPS/PER/507
29. 1. 2014

Peru

SPS/PHL/245
10. 1. 2014

Filipíny

semeno Guizotia abyssinica z Indie

neaplikuje sa

Uznesenie stanovujúce záväzné požiadavky na dovoz komodity.
rastliny banánov Musa spp. in vitro z Mexika

neaplikuje sa

Uznesenie stanovujúce záväzné požiadavky na dovoz komodity.
rastliny malín Rubus idaeus z Čile

neaplikuje sa

Uznesenie stanovujúce záväzné požiadavky na dovoz komodity.
jednodňové kurčatá, vajcia a spermie hydiny z oblasti Landkreis Greiz
(Durínsko) v Nemecku

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu komodít, prevencia šírenia vtáčej chrípky (LPAI, H5).
SPS/PHL/246
16. 1. 2014

Filipíny

hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a určené odvodené produkty týchto
zvierat z Izraela

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu komodít, prevencia šírenia slintačky a krívačky
(FMD).
SPS/PHL/247
16. 1. 2014

Filipíny

jednodňové kurčatá, vajcia a spermie hydiny z oblasti Mértola, región
Alentejo v Portugalsku

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu komodít, prevencia šírenia vtáčej chrípky (LPAI, H7).
SPS/PHL/248
16. 1. 2014

Filipíny

jednodňové kurčatá, vajcia a spermie hydiny z oblasti Blumberg, Kreis
Scharzwald-Baar, Bádensko-Württembersko v Nemecku

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu komodít, prevencia šírenia vtáčej chrípky (LPAI,
H5N3).
SPS/PHL/249
16. 1. 2014

Filipíny

živá hydina, jednodňové kurčatá, mäso, vajcia a spermie hydiny z oblasti
St-Annen, provincia Groningen v Holandsku

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu komodít, prevencia šírenia vtáčej chrípky (LPAI,
H5N3).
SPS/PHL/250
22. 1. 2014

Filipíny

živá hydina, jednodňové kurčatá, mäso, vajcia a spermie hydiny z určených oblastí Číny

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu komodít, prevencia šírenia vtáčej chrípky (HPAI,
H5N2).
SPS/QAT/44
16. 1. 2014

Katar

SPS/QAT/45
16. 1. 2014

Katar

SPS/QAT/46
16. 1. 2014

Katar

melasy určené na výrobu potravín

60 dní

Návrh technického predpisu, požiadavky na produkty.
konzervované listy viniča

60 dní

Technický predpis, požiadavky na produkty.
limitné hodnoty rezíduí pesticídov v/na potravinách a poľnohospodárskych komoditách alebo živočíšnych výrobkoch
Návrh technického predpisu, požiadavky v danej oblasti.
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SPS/RUS/42
14. 1. 2014

Ruská
federácia

zrniny

TBT/RUS/43
14. 1. 2014

Ruská
federácia

zoznam komodít podliehajúcich veterinárnej kontrole

TBT/RUS/44
14. 1. 2014

Ruská
federácia

ryby a rybie výrobky z Nórska

TBT/RUS/45
16. 1. 2014

Ruská
federácia

ovce a kozy, mäso a odvodené výrobky, mlieko a mliečne výrobky, iné
produkty a suroviny, zariadenia a predmety predtým použité pri chove
alebo porážke oviec alebo kôz z oblastí Blagoevgrad a Burgas v Bulharsku

Návrh rozhodnutia Eurázijského hospodárskeho kolégia o zmenách a doplnkoch technického predpisu colnej únie o bezpečnosti zrnín prijatého
rozhodnutím Komisie CÚ č. 874 dňa 9. decembra 2011.
15. 3. 2014

Návrh rozhodnutia Eurázijského hospodárskeho kolégia o zmenách a doplnkoch predpisu týkajúceho sa jednotných postupov na vykonávanie
veterinárnych kontrol na hraniciach colnej únie a v rámci územia colnej
únie.
neaplikuje sa

List Federálnej služby na veterinárny a sanitárny dohľad stanovujúci
pozastavenie dovozu do vyjasnenia určitých nezrovnalostí týkajúcich sa
laboratórnych skúšok a sprievodnej dokumentácie k dovážaným produktom.
neaplikuje sa

List Federálnej služby na veterinárny a sanitárny dohľad stanovujúci
obmedzenia dovozu ako opatrenia proti šíreniu ochorenia kiahní oviec
a kiahní kôz.
TBT/RUS/46
21. 1. 2014

Ruská
federácia

ošípané vrátane divo žijúcich zvierat, genetický materiál, mäso a iné
produkty porážky, koža, štetiny, poľovnícke trofeje a iné určené položky
a predmety použité pri chove, manipulácii alebo porážke uvedených
zvierat pochádzajúce z regiónu Luhansk na Ukrajine

neaplikuje sa

List Federálnej služby na veterinárny a sanitárny dohľad stanovujúci obmedzenia dovozu ako opatrenia proti šíreniu vírusového ochorenia Africká horúčka ošípaných (ASF).
TBT/RUS/47
21. 1. 2014

Ruská
federácia

výrobky odvodené od hovädzieho mäsa pochádzajúceho z Austrálie

SPS/SAU/90
21. 1. 2014

Saudská
Arábia

organické potraviny, stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
pesticídnych látok a kontaminantov

neaplikuje sa

List Federálnej služby na veterinárny a sanitárny dohľad stanovujúci obmedzenia dovozu na základe identifikácie rezíduí látky Acetate trenbolone používanej ako hormonálny stimulátor rastu (anabolický steroid).
60 dní

Technický predpis Saudskej Arábie/Kooperačnej rady arabských štátov
golfskej oblasti; požiadavky na výrobky.
SPS/SAU/91
21. 1. 2014

Saudská
Arábia

balená pitná voda

SPS/SAU/92
28. 1. 2014

Saudská
Arábia

mäso a mäsové výrobky

60 dní

Technický predpis Saudskej Arábie/Kooperačnej rady arabských štátov
golfskej oblasti; požiadavky na výrobky.
neaplikuje sa

Dokument Saudského úradu pre potraviny liečivá (SFDA), objasnenie
inštrukcií a postupov pri zrušení dočasných zákazov dovozu, hodnotiaci
dokument, bezpečnosť potravín.
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SPS/SAU/93
28. 1. 2014

Saudská
Arábia

mäso a mäsové výrobky, zdravotné a technické požiadavky

SPS/THA/221
20. 1. 2014

Thajsko

alkoholické nápoje

neaplikuje sa

Dokument Saudského úradu pre potraviny liečivá (SFDA), postupy inšpekcie a schvaľovania zahraničných podnikov, ktoré chcú vyvážať mäso
a mäsové výrobky do Saudskej Arábie.
60 dní

Oznámenie týkajúce sa regulácie v oblasti alkoholických nápojov, požiadavky na označovanie na etiketách, výroba a grafické označenia.

SPS/TPKM/303 Taiwan,
29. 1. 2014
Penghu,
Kinmen
a Matsu

mäso zvierat a hydiny ako komodity ovplyvnené uvedenými látkami

SPS/TUR/32
13. 1. 2014

Turecko

chemické a organické hnojivá

SPS/TUR/33
21. 1. 2014

Turecko

SPS/USA/2610
13. 1. 2014

USA

SPS/USA/2611
13. 1. 2014

USA

SPS/USA/2612
13. 1. 2014

USA

neaplikuje sa

Návrh noriem stanovujúcich limitné hodnoty rezíduí nasledujúcich veterinárnych liečiv v komoditách: Amoxicillin, Ampicillin, Amprolium,
Arsanilic acid, Benzylpenicillin, Procaine benzylpenicillin, Bicozamycin,
Cefuroxime, Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracycline, Clopidol,
Cloxacillin, Diaveridine, Doxycycline, Ethopabate, Florfenicol, Flunixin,
Hydrocortisone, Josamycin, Kanamycin, Lasalocid, Levamisole, Lincomycin, Maduramicin, Mebendazole, Nosiheptide, Oleandomycin, Orbifloxacin, Oxolinic acid, Piperazine, Prednisolone, Pyrantel, Pyrimethamine,
Semduramicin, Spectinomycin, Spiramycin, Sulfamonomethoxine, Tiamulin a Trimethoprim.
1. 4. 2014

Predpis, ktorým sa ustanovuje trhový dohľad a kontrola v oblasti uvedených hnojív.
určené hnojivá a látky pridávané do pôdy

22. 3. 2014

Predpis, ktorým sa reguluje produkcia, dovoz, vývoz a trhová realizácia
organických a organicko-minerálnych hnojív, prostriedkov na úpravu
a zlepšovanie pôdy a iných produktov s obsahom mikrobiálnych zložiek
a enzýmov.
subjekty činné v oblasti výroby potravín

31. 3. 2014

Požiadavky FDA v súlade s Federálnym zákonom o potravinách, liečivách
a kozmetike, opatrenia na identifikáciu a reguláciu rizík falšovania a zneužívania potravín, opatrenia proti teroristickým činom.
farmy činné v oblasti pestovania rôznych potravinárskych komodít

31. 3. 2014

Definovanie rizík v uvedenej oblasti, riziká počas produkcie a následné
riziká mimo farmy (v teréne). Kvalitatívne posudzovanie rizík. Výzva na
predloženie pripomienok.
jablká, mokrá jablková masa/mláto ako komodity ovplyvnené pesticídnou
látkou

neaplikuje sa

Dendothall, stanovenie limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky.
SPS/USA/2613
13. 1. 2014

USA

SPS/USA/2614
13. 1. 2014

USA

rôzne komodity ovplyvnené pesticídnou látkou

neaplikuje sa

Mandipropamid, stanovenie limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky.
rôzne komodity ovplyvnené pesticídnou látkou
Indoxacarb, stanovenie limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky.
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SPS/USA/2615
13. 1. 2014

USA

SPS/USA/2616
13. 1. 2014

USA

SPS/USA/2617
13. 1. 2014

USA

SPS/USA/2618
13. 1. 2014

USA

SPS/USA/2619
13. 1. 2014

USA

SPS/USA/2620
13. 1. 2014

USA

SPS/USA/2621
13. 1. 2014

USA

SPS/USA/2622
29. 1. 2014

USA

SPS/USA/2623
29. 1. 2014

USA

mandle, mandľové šupky ako komodity ovplyvnené pesticídnou látkou

neaplikuje sa

Pendimethalin, stanovenie limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky.
brusnice, požiadavky pri dovoze

3. 3. 2014

Dovoz čerstvých plodov brusníc z Maroka do kontinentálnych Spojených
štátov.
mäso hovädzieho dobytka, prevencia šírenia slintačky a krívačky

3. 3. 2014

Povolenie na dovoz mäsa a určených produktov z Brazílie za stanovených
podmienok.
jablká a arašidy ako komodity ovplyvnené uvedenou látkou

neaplikuje sa

Isopyrazam, stanovenie limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky.
rôzne komodity ovplyvnené pesticídnymi látkami

neaplikuje sa

Predpis, ktorým sa predlžuje platnosť udelených mimoriadnych výnimiek
pre väčší počet chemických látok.
rôzne komodity ovplyvnené pesticídnou látkou

neaplikuje sa

Tolfenpyrad, stanovenie limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky.
mäso ošípaných ako komodita ovplyvnená škodlivým činiteľom

7. 3. 2014

Sprístupnenie pokynov týkajúcich sa opatrení na reguláciu salmonely
pri trhovej realizácii mäsa ošípaných.
zvieratá a určené živočíšne produkty

neaplikuje sa

Sprístupnenie dokumentu týkajúceho sa posúdenia výskytu slintačky
a krívačky a moru hovädzieho dobytka v Argentíne.
jadrové ovocie a kôstkové ovocie ako komodity ovplyvnené pesticídnou
látkou

neaplikuje sa

Dinotefuran, aktualizácia udelenej mimoriadnej výnimky z požiadaviek
na stanovenie limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky.
SPS/USA/2624
29. 1. 2014

USA

cukrová repa a arašidy ako komodity ovplyvnené uvedenou látkou
Acetochlor, stanovenie limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky.
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