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Vestník ÚNMS SR č. 11/2017

1. NORMALIZÁCIA
STN EN 10028-7
(42 0937)

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

4. STN EN 1504-8
(73 2101)

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
neskorších predpisov, že schválil ďalej uvedené slovenské
technické normy, ich zmeny, opravy alebo zrušenie.

Ing. Viera Huková
riaditeľka
odboru technickej normalizácie
v. r.

STN EN 1504-8
(73 2101)

Schválené STN
1. STN ISO 37001
(01 0106)

Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s návodom
na použitie *)
(ISO 37001: 2016)
Vydanie: december 2017

2. STN EN ISO 16170
(12 5003)

Skúšobné metódy in situ pre filtračné systémy vzduchu s veľmi
vysokou účinnosťou v priemyselných zariadeniach (ISO 16170:
2016, opravená verzia 2017-04) *)
(EN ISO 16170: 2016)
Vydanie: december 2017
Jej vydaním sa ruší
Skúšobné metódy in situ pre
systémy s veľmi vysokou účinnosťou filtra v priemyselných zariadeniach (ISO 16170: 2016)
****)
(EN ISO 16170: 2016)
z januára 2017

STN EN ISO 16170
(12 5003)

3. STN EN 10028-7
(42 0937)

5. STN 73 6133

STN 73 6133

6. STN EN 13108-9
(73 6163)

STN EN 13108-9
(73 6163)

Ploché výrobky z ocelí na tlakové
nádoby a zariadenia. Časť 7:
Nehrdzavejúce ocele
(EN 10028-7: 2016)
Vydanie: december 2017
Jej vydaním sa ruší

7. STN EN 13108-21
(73 6163)

2

Ploché výrobky z ocelí na tlakové účely. Časť 7: Nehrdzavejúce
ocele ****)
(EN 10028-7: 2016)
z januára 2017
Výrobky a systémy na ochranu
a opravu betónových konštrukcií.
Definície, požiadavky, riadenie
kvality a postup posudzovania
a overovania nemennosti parametrov. Časť 8: Kontrola kvality
a postup posudzovania a overovania nemennosti parametrov
(EN 1504-8: 2016)
Vydanie: december 2017
STN EN 1504-8 z novembra
2006 sa môže súbežne s touto
normou používať do 28. 2. 2018.
Jej vydaním sa ruší
Výrobky a systémy na ochranu
a opravu betónových konštrukcií.
Definície, požiadavky, riadenie
kvality a postup posudzovania
a overovania nemennosti parametrov. Časť 8: Kontrola kvality
a postup posudzovania a overovania
nemennosti parametrov ****)
(EN 1504-8: 2016)
z marca 2017
Stavba ciest. Teleso pozemných
komunikácií
Vydanie: december 2017
Jej vydaním sa ruší
Stavba ciest. Teleso pozemných
komunikácií
z apríla 2010
Asfaltové zmesi. Požiadavky na
materiály. Časť 9: Asfaltová
zmes pre ultra tenké vrstvy
(AUTL)
(EN 13108-9: 2016)
Vydanie: december 2017
Jej vydaním sa ruší
Asfaltové zmesi. Požiadavky na
materiály. Časť 9: Asfalt pre ultra tenké vrstvy (AUTL) ****)
(EN 13108-9: 2016)
z decembra 2016
Asfaltové zmesi. Požiadavky na
materiály. Časť 21: Systém
riadenia výroby
(EN 13108-21: 2016)
Vydanie: december 2017
STN EN 13108-21 z júla 2006 sa
môže súbežne s touto normou
používať do 31. 3. 2018
Jej vydaním sa ruší

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
STN EN 13108-21
(73 6163)

8. STN EN ISO 9151
(83 2744)

STN EN ISO 9151
(83 2744)

Asfaltové zmesi. Požiadavky na
materiály. Časť 21: Systém
riadenia výroby ****)
(EN 13108-21: 2016)
z decembra 2016

Upozornenie redakcie
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 7/2017 v Oznámení ÚNMS SR
o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN
oznámením sa v bode 119 v názve normy STN EN ISO 14362-3
opravuje „4-aminobenzén“ na „4-aminoazobenzén“.

Ochranné odevy proti teplu
a plameňu. Stanovenie prestupu tepla pri vystavení účinku
plameňa (ISO 9151: 2016)
(EN ISO 9151: 2016)
Vydanie: december 2017
Jej vydaním sa ruší
Ochranné odevy proti teplu
a plameňu. Stanovenie prestupu
tepla pri vystavení účinku plameňa (ISO 9151: 2016) ****)
(EN ISO 9151: 2016)
z júla 2017

Opravy STN
9. STN EN ISO 7010/
A4/O1
(01 8012)

Grafické symboly. Bezpečnostné
farby a bezpečnostné značky.
Registrované bezpečnostné značky. Zmena A4 (ISO 7010: 2011/
Amd 4: 2013). Oprava O1
STN EN ISO 7010/A4
z októbra 2015
Vydanie: december 2017

10. STN EN 15947-3/O1
(66 8301)

Pyrotechnické výrobky. Zábavná
pyrotechnika kategórií F1, F2
a F3. Časť 3: Minimálne požiadavky na označovanie. Oprava 1
STN EN 15947-3 z marca 2017
Vydanie: december 2017

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.
Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR.
Normy označené CD preberajú medzinárodné alebo európske
normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči
CD-ROM (bez vydania tlačou).
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Vestník ÚNMS SR č. 11/2017

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 neskorších
predpisov 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).

STN EN 60300-3-3
(01 0690)

Manažérstvo
spoľahlivosti.
Časť 3-3: Návod na používanie.
Náklady počas životnosti ****)
(EN 60300-3-3: 2004,
IEC 60300-3-3: 2004)
z februára 2005

4. STN EN ISO 14823
(01 8547)

Inteligentné dopravné systémy.
Slovník grafických údajov
(ISO 14823: 2017)
(EN ISO 14823: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Dopravné a cestné informácie.
Správy cez stationárne systémy
nezávislých médií. Slovník grafických údajov pre systémy šírenia informácií pred cestou a počas cesty (ISO/TS 14823: 2008)
****)
(CEN ISO/TS 14823: 2008)
z januára 2009

STN P CEN ISO/TS
14823
(01 8547)

5. STN P CEN/TS
16794-2
(01 8565)

Ing. Viera Huková
riaditeľka
odboru technickej normalizácie
v. r.

Schválené STN
1. STN EN 62550
(01 0648)

Zásobovanie náhradnými dielmi
(EN 62550: 2017,
IEC 62550: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

2. STN EN 61709
(01 0649)

Elektronické súčiastky. Bezporuchovosť. Referenčné podmienky pre početnosť porúch a modely namáhania pre prepočty
(EN 61709: 2017,
IEC 61709: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 24. 3. 2020 ruší
Elektronické súčiastky. Bezporuchovosť. Referenčné podmienky
pre intenzity porúch a modely
namáhania pre prepočty ****)
(EN 61709: 2011,
IEC 61709: 2011)
z apríla 2012

STN EN 61709
(01 0649)

3. STN EN 60300-3-3
(01 0690)

STN P CEN/TS
16794-2
(01 8565)

6. STN EN 13952
(07 8240)

STN EN 13952
(07 8240)

7. STN EN 1439
(07 8611)

Manažérstvo
spoľahlivosti.
Časť 3-3: Návod na používanie. Náklady počas životnosti
(EN 60300-3-3: 2017,
IEC 60300-3-3: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 3. 3. 2020 ruší
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Verejná doprava. Komunikácia medzi bezkontaktnými čítačkami a cestovným médiom.
Časť 2: Plán skúšok v zmysle
ISO/IEC 14443
(CEN/TS 16794-2: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Táto predbežná STN je určená na
overenie. Pripomienky zasielajte
ÚNMS SR najneskôr do konca
júna 2019.
Jej oznámením sa ruší
Verejná doprava. Komunikácia
medzi bezkontaktnými čítačkami
a cestovným médiom. Časť 2: Plán
skúšok v zmysle ISO/IEC 14443
****)
(CEN/TS 16794-2: 2015)
zo septembra 2015
Zariadenie a príslušenstvo na
LPG. Postupy na plnenie fliaš
na LPG
(EN 13952: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Zariadenie a príslušenstvo na
LPG. Postup plnenia fliaš ****)
(EN 13952: 2003)
z januára 2004
Zariadenie a príslušenstvo na
LPG. Postup kontroly prepravných znova naplniteľných
fliaš na LPG pred plnením,
počas plnenia a po naplnení
(EN 1439: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
STN EN 1439
(07 8611)

8. STN EN 16798-7
(12 7015)

STN EN 15242
(12 7009)

9. STN EN 16798-9
(12 7015)

STN EN 15243
(12 7012)

10. STN EN 16798-13
(12 7015)

STN EN 15243
(12 7012)

11. STN EN 16798-17
(12 7015)

Zariadenie a príslušenstvo na
LPG. Postup skúšky fliaš na LPG
pred plnením, v priebehu plnenia
a po naplnení CD
(EN 1439: 2008)
z januára 2009

STN EN 15239
(12 7073)

STN EN 15240
(12 8031)

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 7:
Metódy výpočtu na stanovenie
prietokov vzduchu v budovách
vrátane infiltrácie (Modul M5-5)
(EN 16798-7: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietoku
vzduchu v budovách vrátane infiltrácie
(EN 15242: 2007)
z novembra 2007
Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 9:
Metódy výpočtu potreby energie
pre chladiace systémy (Moduly
M4-1, M4-4, M4-9). Všeobecne
(EN 16798-9: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Spolu s STN EN 16798-13 a TNI
CEN/TR 16798-14 ruší
Vetranie budov. Výpočet vnútorných teplôt, záťaže a energie pre
budovy so systémami klimatizácie CD
(EN 15243: 2007)
zo septembra 2008
Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 13:
Výpočet chladiacich systémov
(Modul M4-8). Všeobecne
(EN 16798-13: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Spolu s STN EN 16798-9 a TNI
CEN/TR 16798-14 ruší
Vetranie budov. Výpočet vnútorných teplôt, záťaže a energie pre budovy so systémami klimatizácie CD
(EN 15243: 2007)
zo septembra 2008

12. STN EN 16282-1
(12 7041)

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie
komerčných kuchýň. Časť 1:
Všeobecné požiadavky vrátane
výpočtovej metódy
(EN 16282-1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

13. STN EN 16282-5
(12 7041)

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie komerčných kuchýň. Časť 5:
Vzduchovody. Navrhovanie a dimenzovanie
(EN 16282-5: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

14. STN EN 16282-7
(12 7041)

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie
komerčných kuchýň. Časť 7:
Inštalácia a používanie stálych
hasiacich systémov
(EN 16282-7: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

15. STN EN 16282-8
(12 7041)

Zariadenie pre komerčné kuchyne. Komponenty na vetranie
komerčných kuchýň. Časť 8:
Zariadenia na úpravu aerosólu. Požiadavky a skúšanie
(EN 16282-8: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

16. STN EN 13480-1
(13 3410)

Kovové priemyselné potrubia.
Časť 1: Všeobecne
(EN 13480-1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 15. 12. 2017 ruší
Kovové priemyselné potrubia.
Časť 1: Všeobecne
(EN 13480-1: 2012)
z mája 2013

STN EN 13480-1
(13 3410)

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 17:
Návod na kontrolu vetracích
a klimatizačných systémov (Moduly M4-11, M5-11, M6-11,
M7-11)
(EN 16798-17: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší

17. STN EN 13480-2
(13 3410)

STN EN 13480-2
(13 3410)
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Vetranie budov. Energetická hospodárnosť budov. Návod na kontrolu vetracích systémov
(EN 15239: 2007)
zo septembra 2007
Vetranie budov. Energetická hospodárnosť budov. Návod na kontrolu klimatizačných systémov
(EN 15240: 2007)
zo septembra 2007

Kovové priemyselné potrubia.
Časť 2: Materiály
(EN 13480-2: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 15. 12. 2017 ruší
Kovové priemyselné potrubia.
Časť 2: Materiály
(EN 13480-2: 2012)
z júna 2013

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
18. STN EN 13480-3
(13 3410)

STN EN 13480-3
(13 3410)

19. STN EN 13480-4
(13 3410)

STN EN 13480-4
(13 3410)

20. STN EN 13480-5
(13 3410)

STN EN 13480-5
(13 3410)

21. STN EN 13480-6
(13 3410)

STN EN 13480-6
(13 3410)

22. STN EN 13480-8
(13 3410)

STN EN 13480-8
(13 3410)

23. STN EN ISO 10939
(19 5007)

STN EN ISO 10939
(19 5007)

Kovové priemyselné potrubia.
Časť 3: Navrhovanie a výpočet
(EN 13480-3: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 15. 12. 2017 ruší
Kovové priemyselné potrubia.
Časť 3: Navrhovanie a výpočet
(EN 13480-3: 2012)
z júla 2013

24. STN EN 15163
(27 7943)

Kovové priemyselné potrubia.
Časť 4: Výroba a inštalácia
(EN 13480-4: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 15. 12. 2017 ruší
Kovové priemyselné potrubia.
Časť 4: Výroba a inštalácia
(EN 13480-4: 2012)
z mája 2013

STN EN 15163
(27 7943)

25. STN EN 2997-001
(31 1751)

Kovové priemyselné potrubia.
Časť 5: Kontrola a skúšanie
(EN 13480-5: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 15. 12. 2017 ruší
Kovové priemyselné potrubia.
Časť 5: Kontrola a skúšanie
(EN 13480-5: 2012)
z júna 2013
Kovové priemyselné potrubia.
Časť 6: Dodatočné požiadavky
na podzemné potrubia
(EN 13480-6: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 15. 12. 2017 ruší
Kovové priemyselné potrubia.
Časť 6: Dodatočné požiadavky
na podzemné potrubia
(EN 13480-6: 2012)
z mája 2013

STN EN 2997-001
(31 1751)

26. STN EN 4674-003
(31 1828)

Kovové priemyselné potrubia.
Časť 8: Dodatočné požiadavky
na potrubia z hliníka a hliníkových zliatin
(EN 13480-8: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 15. 12. 2017 ruší
Kovové priemyselné potrubia.
Časť 8: Doplnkové požiadavky
na potrubia z hliníka a hliníkových zliatin
(EN 13480-8: 2012)
z mája 2013
Optické prístroje. Mikroskopy so
štrbinovou lampou (ISO 10939:
2017)
(EN ISO 10939: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
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Optické prístroje. Mikroskopy so
štrbinovou lampou (ISO 10939:
2007) ****)
(EN ISO 10939: 2007)
z júla 2007
Stroje a zariadenia na ťažbu
a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnosť. Požiadavky
na diamantové lanové píly
(EN 15163: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Stroje a zariadenia na ťažbu
a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnosť. Požiadavky na
diamantové pásové píly ****)
(EN 15163: 2008)
z októbra 2008
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory spojené
spojkou so závitom, ohňovzdorné
alebo neohňovzdorné, pre trvalú
prevádzkovú teplotu od -65 °C do
175 °C, 200 °C a špičkovú teplotu
260 °C. Časť 001: Technická špecifikácia
(EN 2997-001: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory spojené
spojkou so závitom, ohňovzdorné
alebo neohňovzdorné, pre trvalú
prevádzkovú teplotu od -65 °C do
175 °C, 200 °C a špičkovú teplotu
260 °C. Časť 001: Technická špecifikácia ****)
(EN 2997-001: 2011)
zo septembra 2011
Letectvo a kozmonautika. Inštalácia elektrických káblov. Samonavíjacia ochranná manžeta
s tienením (EMI). Časť 003:
Otvorená manžeta. Vnútorný
priestor s pretlakom. Ochrana
EMI 5 kA. Teplotný rozsah od
-65 °C do 200 °C. Norma na výrobok
(EN 4674-003: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
STN EN 4674-003
(31 1828)

27. STN EN 2714-013
(31 1835)

STN EN 2714-013
(31 1835)

Letectvo a kozmonautika. Inštalácia elektrických káblov. Samonavíjacia ochranná manžeta s tienením
(EMI). Časť 003: Otvorená manžeta. Vnútorný priestor s pretlakom. Ochrana EMI 5 kA. Teplotný
rozsah od -65°C do 200 °C. Norma
na výrobok ****)
(EN 4674-003: 2015)
z augusta 2015
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble jednožilové a viacžilové na všeobecné použitie pre
prevádzkové teploty od -55 °C
do 260 °C. Časť 013: Tienené
(špirálové) a oplášťované káble
triedy DR vhodné na označovanie laserovou tlačou UV. Norma na výrobok
(EN 2714-013: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble jednožilové a viacžilové na všeobecné použitie pre
prevádzkové teploty od -55 °C
do 260 °C. Časť 013: Tienené
(špirálové) a oplášťované káble
triedy DR vhodné na označovanie laserovou tlačou UV. Norma na výrobok ****)
(EN 2714-013: 2005)
z mája 2006

28. STN EN 3875
(31 2014)

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Prídavný materiál
na tvrdé spájkovanie. Technická
špecifikácia
(EN 3875: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

29. STN EN 2004-7
(31 2061)

Letectvo a kozmonautika. Metódy skúšania výrobkov z hliníka a zliatin hliníka. Časť 7:
Referenčné doštičky na kalibráciu meradiel na určenie elektrickej vodivosti hliníka a zliatin hliníka na tvárnenie
(EN 2004-7: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

30. STN EN 2053
(31 2324)

Letectvo a kozmonautika. Ohnuté profily prierezu U zo zliatiny hliníka. Rozmery
(EN 2053: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

31. STN EN 3451
(31 2538)

Letectvo a kozmonautika. Titán TI-P99002. Polotovary na
kovanie triedy 2 bez tepelného
spracovania určené na žíhané
výkovky a alebo D ≤ 300 mm
(EN 3451: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

32. STN EN 2040
(31 2844)

Letectvo a kozmonautika. Valcované oceľové ploché tyče.
Rozmery. Tolerancia js 16
(EN 2040: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

33. STN EN 2036
(31 2845)

Letectvo a kozmonautika. Brúsené oceľové kruhové tyče. Rozmery. Tolerancia h 8
(EN 2036: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

34. STN EN 2034
(31 2846)

Letectvo a kozmonautika. Ťahané a/alebo odokovinované oceľové kruhové tyče. Rozmery.
Tolerancia h 11
(EN 2034: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

35. STN EN 3021
(31 8914)

Letectvo a kozmonautika. Suché mazivá na báze molybdénsulfidov bez obsahu grafitov
a halogénov. Technická špecifikácia
(EN 3021: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

36. STN EN 60079-30-1
(33 2320)

Výbušné atmosféry. Časť 30-1:
Elektrické odporové sprievodné
ohrevy. Všeobecné požiadavky
a požiadavky na skúšanie
(EN 60079-30-1: 2017,
mod IEC/IEEE 60079-30-1: 2015)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 6. 3. 2020 ruší
Výbušné atmosféry. Časť 30-1:
Elektrické odporové sprievodné
ohrevy. Všeobecné požiadavky
a požiadavky na skúšanie
(EN 60079-30-1: 2007,
IEC 60079-30-1: 2007)
z februára 2008

STN EN 60079-30-1
(33 2320)

37. STN EN 62351-9
(33 4622)
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Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť
údajov a komunikácií. Časť 9:
Manažérstvo kľúčov kybernetickej bezpečnosti pre zariadenia elektrických výkonových
sústav
(EN 62351-9: 2017,
IEC 62351-9: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
38. STN EN 62325-451-4 Rámcová schéma komunikácie
(33 4860)
na trhu s energiou. Časť 451-4:
Postup odsúhlasenia a vyúčtovania obchodu, kontextové a konštrukčné modely pre európsky
trh
(EN 62325-451-4: 2017,
IEC 62325-451-4: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 16. 5. 2020 ruší
STN EN 62325-451-4 Rámcová schéma komunikácie
(33 4860)
na trhu s energiou. Časť 451-4:
Postup odsúhlasenia a vyúčtovania obchodu, kontextové a konštrukčné modely pre európsky trh
****)
(EN 62325-451-4: 2015,
IEC 62325-451-4: 2014)
z októbra 2015
39. STN EN 60068-2-18
(34 5791)

STN EN 60068-2-18
(34 5791)

Špecifikácie jednotlivých typov
vodičov na vinutia. Časť 69:
Hliníkový vodič pravouhlého
prierezu, s vrchnou polyesterovou alebo polyesterimidovou
vrstvou, lakovaný polyamidimidom, trieda 220
(EN 60317-69: 2017,
IEC 60317-69: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

44. STN EN 50620
(34 7630)

Elektrické káble. Nabíjacie káble pre elektrické vozidlá
(EN 50620: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

45. STN EN 61800-9-1
(35 1725)

Systémy elektrických výkonových
pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 9-1: Ekodizajn systémov výkonových pohonov,
spúšťačov motorov, výkonovej elektroniky a nimi ovládaných
aplikácií. Všeobecné požiadavky
na tvorbu noriem na energetickú
účinnosť zariadení s výkonovým pohonom použitím rozšíreného produktového prístupu
(EPA) a semi-analytických modelov (SAM)
(EN 61800-9-1: 2017,
IEC 61800-9-1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 7. 4. 2020 ruší
Ekodizajn systémov výkonových
pohonov, spúšťačov motorov, výkonovej elektroniky a nimi ovládaných aplikácií. Časť 1: Všeobecné
požiadavky na tvorbu noriem na
energetickú účinnosť zariadení
s výkonovým pohonom s použitím
rozšíreného prístupu k produktom
(EPA) a semi-analytických modelov (SAM) ****)
(EN 50598-1: 2014)
z októbra 2015

Skúšanie vplyvu prostredia.
Časť 2-18: Skúšky. Skúška R
a návod: Voda
(EN 60068-2-18: 2017,
IEC 60068-2-18: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 14. 4. 2020 ruší
Skúšanie vplyvu prostredia.
Časť 2-18: Skúšky. Skúšky R
a návod: Voda ***)
(EN 60068-2-18: 2001,
IEC 60068-2-18: 2000)
z novembra 2002

40. STN EN 61857-31
(34 6220)

Elektroizolačné systémy. Postupy tepelného hodnotenia.
Časť 31: Aplikácie s navrhovanou životnosťou 5 000 hodín
alebo menšou
(EN 61857-31: 2017,
IEC 61857-31: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

41. STN EN 60317-67
(34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov
vodičov na vinutia. Časť 67:
Hliníkový vodič pravouhlého
prierezu, lakovaný polyvinylacetálom, trieda 105
(EN 60317-67: 2017,
IEC 60317-67: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

42. STN EN 60317-68
(34 7307)

43. STN EN 60317-69
(34 7307)

STN EN 50598-1
(35 1725)

46. STN EN 61800-9-2
(35 1725)

Špecifikácie jednotlivých typov
vodičov na vinutia. Časť 68:
Hliníkový vodič pravouhlého
prierezu, lakovaný polyvinylacetálom, trieda 120
(EN 60317-68: 2017,
IEC 60317-68: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
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Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou
rýchlosťou. Časť 9-2: Ekodizajn
systémov výkonových pohonov,
spúšťačov motorov, výkonovej
elektroniky a nimi ovládaných
aplikácií. Indikátory energetickej
účinnosti systémov výkonových
pohonov a spúšťačov motorov
(EN 61800-9-2: 2017,
IEC 61800-9-2: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 7. 4. 2020 ruší

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
STN EN 50598-2
(35 1725)

47. STN EN 62056-7-3
(35 6131)

STN EN 60793-1-1
(35 9213)

Ekodizajn systémov výkonových
pohonov, spúšťačov motorov, výkonovej elektroniky a nimi ovládaných aplikácií. Časť 2: Indikátory
energetickej účinnosti systémov
výkonových pohonov a spúšťačov
motorov ****)
(EN 50598-2: 2014)
z októbra 2015
Výmena údajov pri meraní elektrickej energie. Súbor DLMS/
COSEM. Časť 7-3: Komunikačné profily pre drôtový a bezdrôtový M-Bus pre miestne a susedné siete
(EN 62056-7-3: 2017,
IEC 62056-7-3: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

52. STN EN 60793-1-60
(35 9213)

Optické vlákna. Časť 1-60:
Metódy merania a skúšobné
postupy. Záznejová dĺžka
(EN 60793-1-60: 2017,
IEC 60793-1-60: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

53. STN EN 60793-1-61
(35 9213)

Optické vlákna. Časť 1-61:
Metódy merania a skúšobné
postupy. Polarizačný presluch
(EN 60793-1-61: 2017,
IEC 60793-1-61: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

54. STN EN 60793-2-70
(35 9213)

Optické vlákna. Časť 2-70:
Špecifikácie výrobku. Rámcová špecifikácia optických vláken s konštantnou polarizáciou
(EN 60793-2-70: 2017,
IEC 60793-2-70: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Optické káble. Časť 1-2: Kmeňová špecifikácia. Základné skúšobné postupy na optické káble.
Všeobecne a definície
(EN 60794-1-2: 2017,
IEC 60794-1-2: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 16. 2. 2020 ruší
Optické káble. Časť 1-2: Kmeňová špecifikácia. Tabuľka krížových odkazov pre skúšobné postupy na optické káble ****)
(EN 60794-1-2: 2014,
IEC 60794-1-2: 2013)
z augusta 2014

48. STN EN 62056-8-6
(35 6131)

Výmena údajov pri meraní elektrickej energie. Súbor DLMS/
COSEM. Časť 8-6: Vysokorýchlostný profil PLC ISO/
IEC 12139-1 pre susedné siete
(EN 62056-8-6: 2017,
IEC 62056-8-6: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

49. STN EN 62974-1
(35 6240)

Monitorovacie a meracie systémy používané na zber, prenos
a analýzu údajov. Časť 1: Požiadavky na prístroje
(EN 62974-1: 2017,
IEC 62974-1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

55. STN EN 60794-1-2
(35 9223)

50. STN EN 62561-1
(35 7605)

Súčasti systému ochrany pred
bleskom (LPSC). Časť 1: Požiadavky na pripájacie prvky
(EN 62561-1: 2017,
IEC 62561-1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 13. 4. 2020 ruší
Súčasti systému ochrany pred
bleskom (LPSC). Časť 1: Požiadavky na pripájacie prvky
(EN 62561-1: 2012,
mod IEC 62561-1: 2012)
z mája 2013

STN EN 60794-1-2
(35 9223)

STN EN 62561-1
(35 7605)

51. STN EN 60793-1-1
(35 9213)

56. STN EN 61755-3-10
(35 9246)

Optické vlákna. Časť 1-1: Metódy merania a skúšobné postupy. Všeobecne a návod
(EN 60793-1-1: 2017,
IEC 60793-1-1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 1. 3. 2020 ruší
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Optické vlákna. Časť 1-1: Metódy merania a skúšobné postupy.
Všeobecne a návod ****)
(EN 60793-1-1: 2008,
IEC 60793-1-1: 2008)
z marca 2009

Optovláknové spájacie prvky
a pasívne súčiastky. Optické
rozhrania optovláknových konektorov. Časť 3-10: Parametre konektorov jednovidových
vláken s neposunutou disperziou s fyzickým kontaktom.
Konektory s vystreďovacím otvorom, bez feruly, bez zošikmenia
(EN 61755-3-10: 2017,
IEC 61755-3-10: 2016)
Platí od 1. 12. 2017

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
57. STN EN 61300-2-9
(35 9252)

STN EN 61300-2-9
(35 9252)

58. STN EN 61202-1
(35 9270)

STN EN 61202-1
(35 9270)

Optovláknové spájacie prvky
a pasívne súčiastky. Základné
skúšobné a meracie postupy.
Časť 2-9: Skúšky. Údery
(EN 61300-2-9: 2017,
IEC 61300-2-9: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 10. 2. 2018 ruší
Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné
a meracie postupy. Časť 2-9: Skúšky. Údery ****)
(EN 61300-2-9: 2010,
EN 61300-2-9: 2010/AC: 2011,
IEC 61300-2-9: 2010)
z júla 2011
Optovláknové spájacie prvky
a pasívne súčiastky. Optovláknové izolátory. Časť 1: Kmeňová špecifikácia
(EN 61202-1: 2017,
IEC 61202-1: 2016)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 12. 1. 2018 ruší
Optovláknové spájacie prvky
a pasívne súčiastky. Optovláknové izolátory. Časť 1: Kmeňová
špecifikácia ****)
(EN 61202-1: 2009,
IEC 61202-1: 2009)
z apríla 2010

STN EN 61951-1
(36 4350)

Akumulátorové články a batérie
obsahujúce alkalické alebo iné nie
kyslé elektrolyty. Prenosné hermeticky uzavreté opakovane nabíjateľné články. Časť 1: Niklovo-kadmiové články ****)
(EN 61951-1: 2014,
IEC 61951-1: 2013)
z novembra 2014

62. STN EN 61951-2
(36 4385)

Akumulátorové články a batérie
obsahujúce alkalické alebo iné
nie kyslé elektrolyty. Prenosné
hermeticky uzavreté akumulátorové články a batérie. Časť 2:
Niklovo-metalhydridové
(EN 61951-2: 2017,
IEC 61951-2: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 26. 4. 2020 ruší
Akumulátorové články a batérie
obsahujúce alkalické alebo iné nie
kyslé elektrolyty. Prenosné hermeticky uzavreté opakovane nabíjateľné články. Časť 2: Niklovo-metalhydridové články ****)
(EN 61951-2: 2011,
IEC 61951-2: 2011)
z januára 2012

STN EN 61951-2
(36 4385)

63. STN EN 62282-4-102 Technológia palivových článkov.
(36 4512)
Časť 4-102: Výkonové sústavy
palivových článkov na pohon
elektrických priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy prevádzkových vlastností
(EN 62282-4-102: 2017,
IEC 62282-4-102: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

59. STN EN 62931
(36 0292)

Trubicové svetelné zdroje LED
s päticami GX16t-5. Bezpečnostné požiadavky
(EN 62931: 2017,
IEC 62931: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

60. STN EN 62717
(36 0585)

Moduly LED na všeobecné osvetlenie. Prevádzkové požiadavky
(EN 62717: 2017,
mod IEC 62717: 2014,
mod IEC 62717: 2014/Amd 1:
2015)
Platí od 1. 12. 2017

64. STN EN 62925
(36 4605)

Koncentrátorové fotovoltické
(CPV) moduly. Tepelná cyklická skúška na rozlíšenie zvýšenej
odolnosti proti tepelnej únave
(EN 62925: 2017,
IEC 62925: 2016)
Platí od 1. 12. 2017

61. STN EN 61951-1
(36 4385)

Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo
iné nie kyslé elektrolyty. Prenosné hermeticky uzavreté
akumulátorové články a batérie. Časť 1: Niklovo-kadmiové
(EN 61951-1: 2017,
IEC 61951-1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 11. 4. 2020 ruší

65. STN EN 61215-1-2
(36 4630)

Terestriálne fotovoltické (PV)
moduly. Posúdenie návrhu
a typové schválenie. Časť 1-2:
Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev
kadmium-teluridu (CdTe)
(EN 61215-1-2: 2017,
IEC 61215-1-2: 2016)
Platí od 1. 12. 2017
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66. STN EN 61215-1-3
(36 4630)

67. STN EN 61215-1-4
(36 4630)

68. STN EN 62788-1-6
(36 4630)

69. STN EN 62670-3
(36 4650)

70. STN EN 16936
(46 7086)

71. STN EN ISO 11132
(56 0035)

Terestriálne fotovoltické (PV)
moduly. Posúdenie návrhu
a typové schválenie. Časť 1-3:
Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov
na báze tenkých vrstiev amorfného kremíka
(EN 61215-1-3: 2017,
IEC 61215-1-3: 2016)
Platí od 1. 12. 2017
Terestriálne fotovoltické (PV)
moduly. Posúdenie návrhu
a typové schválenie. Časť 1-4:
Osobitné požiadavky na skúšanie
fotovoltických (PV) modulov na
báze tenkých vrstiev Cu(In,
Ga)(S, Se)2
(EN 61215-1-4: 2017,
IEC 61215-1-4: 2016)
Platí od 1. 12. 2017
Meracie postupy na materiály
používané vo fotovoltických
moduloch. Časť 1-6: Materiály
na zapuzdrenie. Skúšobné metódy na stanovenie stupňa vytvrdnutia etylén-vinylacetátového zapuzdrenia
(EN 62788-1-6: 2017,
IEC 62788-1-6: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Fotovoltické koncentrátory
(CPV). Skúšanie vlastností.
Meranie vlastností a hodnotenie výkonnosti
(EN 62670-3: 2017,
IEC 62670-3: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Krmivá pre zvieratá. Metódy
odberu vzoriek a analýz. Skríning
antibiotík tylozín, virginiamycín,
spiramycín, zinkbacitracín a avoparcín, vyskytujúcich sa v kŕmnych zmesiach v nízkych hodnotách, mikrobiologickou skúškou
na platni
(EN 16936: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Senzorická analýza. Metodika.
Usmernenie na monitoring výkonnosti senzorickej komisie
(ISO 11132: 2012)
(EN ISO 11132: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
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72. STN EN ISO 11136
(56 0035)

Senzorická analýza. Metodika.
Všeobecné usmernenie na vedenie
hedonických skúšok so spotrebiteľmi v priestore s regulovanými
podmienkami (ISO 11136: 2014)
(EN ISO 11136: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

73. STN EN 16943
(56 0079)

Požívatiny. Stanovenie vápnika, medi, železa, horčíka, mangánu, fosforu, draslíka, sodíka,
síry a zinku metódou ICP-OES
(EN 16943: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

74. STN EN 16857
(56 0243)

Požívatiny. Stanovenie benzénu
v miešaných nápojoch, iných nápojoch a v potravinách zo zeleniny pre malé deti „headspace“ plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (HS-GCMS)
(EN 16857: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

75. STN EN 16858
(56 0524)

Požívatiny. Stanovenie melamínu
a kyseliny kyanurovej v požívatinách metódou kvapalinovej
chromatografie a tandemovej
hmotnostnej spektrometrie
(EN 16858: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

76. STN EN 16924
(56 0525)

Požívatiny. Stanovenie zearaleonu
v jedlých rastlinných olejoch metódou LC-FLD alebo LC-MS/MS
(EN 16924: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

77. STN EN 16923
(56 0526)

Požívatiny. Stanovenie toxínov
T-2 a HT-2 v obilninách a výrobkoch z obilnín pre dojčatá a malé
deti metódou LC-MS/MS po prečistení metódou SPE
(EN 16923: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

78. STN EN 16852
(56 0554)

Požívatiny. Stanovenie etylkarbamátu v destilátoch z kôstkového ovocia, destilátoch z matoliny
a v iných destilátových nápojoch.
Metóda GC-MC
(EN 16852: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
79. STN EN 16820
(63 5395)

80. STN EN 16821
(63 5396)

81. STN EN ISO 6806
(63 5421)

STN EN ISO 6806
(63 5421)

82. STN EN ISO 11609
(68 1652)

STN EN ISO 11609
(85 6360)

83. STN EN 12697-18
(73 6160)

STN EN 12697-18
(73 6160)

84. STN EN 12697-27
(73 6160)

Hadice s koncovkami na použitie
vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle, s hadicami
z nekovových materiálov. Elastomérne hadice s vložkou alebo bez
vložky
(EN 16820: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

STN EN 12697-27
(73 6160)

Hadice s koncovkami na použitie
vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle, s hadicami
z nekovových materiálov. Silikónové gumové hadice
(EN 16821: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

85. STN EN 14187-1
(73 6166)

Plastové hadice a hadice s koncovkami na nasávanie a vypúšťanie
ropných kvapalín pri nízkom tlaku. Špecifikácia (ISO 6806: 2017)
(EN ISO 6806: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Plastové hadice a hadice s koncovkami na nasávanie a vypúšťanie
ropných kvapalín pri nízkom tlaku.
Špecifikácia (ISO 6806: 2014)
****)
(EN ISO 6806: 2014)
z marca 2015

STN EN 14187-1
(73 6166)

Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy na asfaltové zmesi spracúvané
za horúca. Časť 27: Odber vzoriek
(EN 12697-27: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 27: Odber
vzoriek ***)
(EN 12697-27: 2000)
z decembra 2002
Zálievky používané za studena.
Skúšobné metódy. Časť 1: Určovanie času zrenia
(EN 14187-1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Zálievky používané za studena.
Skúšobné metódy. Časť 1: Určovanie času zrenia ****)
(EN 14187-1: 2003)
z decembra 2003

86. STN EN ISO 5667-16 Kvalita vody. Odber vzoriek.
(75 7051)
Časť 16: Pokyny na biologické
skúšanie vzoriek (ISO 5667-16:
2017)
(EN ISO 5667-16: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
(Rozpracovanie prekladom)
Jej oznámením sa ruší
STN EN ISO 5667-16 Kvalita vody. Odber vzoriek.
(75 7051)
Časť 16: Pokyny na biologické
skúšanie vzoriek (ISO 5667-16:
1998)
(EN ISO 5667-16: 1998)
z decembra 2000

Stomatológia. Zubné pasty. Požiadavky, skúšobné metódy
a označovanie (ISO 11609: 2017)
(EN ISO 11609: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Stomatológia. Zubné pasty. Požiadavky, skúšobné metódy a označovanie (ISO 11609: 2010) ****)
(EN ISO 11609: 2010)
z januára 2011

87. STN EN 1384
(83 2148)

Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 18: Stekavosť asfaltového spojiva
(EN 12697-18: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 18: Stekavosť asfaltového spojiva
(EN 12697-18: 2004)
z augusta 2007

STN EN 1384
(83 2148)
88. STN EN ISO 19490
(85 6384)
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Prilby na jazdecký šport
(EN 1384: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Prilby na jazdecký šport ****)
(EN 1384: 2012)
z augusta 2012
Stomatológia. Sínusový elevátor (ISO 19490: 2017)
(EN ISO 19490: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
89. STN EN 300 328
V2.1.1
(87 0328)

Širokopásmové prenosové systémy. Zariadenia na prenos dát
pracujúce v pásme ISM 2,4 GHz
a využívajúce metódy širokopásmovej modulácie. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku
3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 300 328: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 12. 2017

90. STN EN 300 396-6
V1.6.1
(87 0396)

Pozemská hromadná rádiová
sieť (TETRA). Prevádzka v priamom režime (DMO). Časť 6: Zabezpečenie
(EN 300 396-6: 2016 V1.6.1)
Platí od 1. 12. 2017

91. STN EN 300 487
V2.1.2
(87 0487)

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná
norma na pohyblivé zemské
stanice určené len na príjem
(ROMES), pracujúce vo frekvenčnom pásme 1,5 GHz a zabezpečujúce dátové komunikácie. Vysokofrekvenčné (RF)
špecifikácie vzťahujúce sa na
základné požiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 300 487: 2016 V2.1.2)
Platí od 1. 12. 2017

92. STN EN 300 674-2-2
V2.1.1
(87 0674)

93. STN EN 300 700
V2.1.1
(87 0700)

Telematika dopravy a premávky (TTT). Vysielacie zariadenia účelových komunikácií
na krátku vzdialenosť (DSRC)
(500 kbit/s/250 kbit/s) pracujúce vo frekvenčnom pásme
od 5 795 MHz do 5 815 MHz.
Časť 2: Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2
smernice 2014/53/EÚ. Oddiel 2:
Palubné jednotky (OBU)
(EN 300 674-2-2: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 12. 2017
Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Rádioreléová
stanica (WRS)
(EN 300 700: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 12. 2017

13

94. STN EN 301 166
V2.1.1
(87 1166)

Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na analógovú
a/alebo digitálnu komunikáciu
(hovor a/alebo dáta) pracujúce
v úzkopásmových kanáloch s anténovým konektorom. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 166: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 12. 2017

95. STN EN 301 426
V2.1.2
(87 1426)

Družicové zemské stanice
a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pozemné pohyblivé družicové zemské
stanice (LMES) a plavebné pohyblivé družicové zemské stanice (MMES), neurčené na
núdzovú a bezpečnostnú komunikáciu, pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5 GHz/
1,6 GHz s prenosom dát nízkou
prenosovou rýchlosťou, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 426: 2016 V2.1.2)
Platí od 1. 12. 2017

96. STN EN 301 444
V2.1.2
(87 1444)

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná
norma na pozemné pohyblivé
zemské stanice (LMES), zabezpečujúce hlasovú a/alebo dátovú
komunikáciu, pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5 GHz
a 1,6 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku
3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 444: 2016 V2.1.2)
Platí od 1. 12. 2017

97. STN EN 301 473
V2.1.2
(87 1473)

Družicové
zemské
stanice
a systémy (SES). Harmonizovaná norma na lietadlové zemské
stanice (AES), poskytujúce leteckú mobilnú družicovú službu
(AMSS)/mobilnú družicovú službu (MSS) a/alebo leteckú mobilnú družicovú smerovaciu službu
(AMS(R)S)/mobilnú družicovú
službu (MSS), pracujúce vo
frekvenčnom pásme pod 3 GHz,
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 473: 2016 V2.1.2)
Platí od 1. 12. 2017

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
98. STN EN 301 489-5
V2.1.1
(87 1489)

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) a pozemská hromadná rádiová sieť
(TETRA). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.1(b)
smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 489-5: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 12. 2017

99. STN EN 301 489-6
V2.1.1
(87 1489)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové
zariadenia a služby. Časť 6:
Osobitné podmienky na zariadenia digitálnych bezšnúrových telekomunikácií (DECT).
Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.1(b)
smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 489-6: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 12. 2017

100. STN EN 301 489-15
V2.1.1
(87 1489)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové
zariadenia a služby. Časť 15:
Osobitné podmienky na komerčne dostupné amatérske rádiové
zariadenia. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.1(b)
smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 489-15: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 12. 2017

101. STN EN 301 489-31
V2.1.1
(87 1489)

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). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.1(b) smernice
2014/53/EÚ
(EN 301 489-31: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 12. 2017
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102. STN EN 301 489-51
V1.1.1
(87 1489)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové
zariadenia a služby. Časť 51:
Osobitné podmienky na automobily, pozemné vozidlá a sledovacie radarové zariadenia
používajúce frekvenčné pásma
od 24,05 GHz do 24,25 GHz, od
24,05 GHz do 24,5 GHz, od
76 GHz do 77 GHz a od 77 GHz
do 81 GHz. Harmonizovaná
norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.1(b) smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 489-51: 2016 V1.1.1)
Platí od 1. 12. 2017

103. STN EN 301 681
V2.1.2
(87 1681)

Družicové zemské stanice
a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pohyblivé
zemské stanice (MES) geostacionárnych pohyblivých družicových systémov, vrátane
ručných zemských staníc družicovej osobnej komunikačnej
siete (S-PCN) v rámci pohyblivej družicovej služby (MSS),
pracujúce vo frekvenčných
pásmach 1,5 GHz a 1,6 GHz,
vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2
smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 681: 2016 V2.1.2)
Platí od 1. 12. 2017

104. STN EN 301 908-10
V4.2.2
(87 1908)

Elektromagnetická kompatibilita
a záležitosti rádiového spektra
(ERM). Základňové stanice (BS),
opakovače a používateľské zariadenia (UE) bunkových sietí tretej
generácie IMT-2000. Časť 10:
Harmonizovaná norma na IMT2000 - FDMA/TDMA (DECT)
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 908-10: 2016 V4.2.2)
Platí od 1. 12. 2017

105. STN EN 302 065-1
V2.1.1
(87 2065)

Zariadenia s krátkym dosahom
(SRD) používajúce technológiu
ultraširokého pásma (UWB).
Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice
2014/53/EÚ. Časť 1: Požiadavky na všeobecné aplikácie UWB
(EN 302 065-1: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 12. 2017

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
106. STN EN 302 065-2
V2.1.1
(87 2065)

107. STN EN 302 065-3
V2.1.1
(87 2065)

108. STN EN 302 065-4
V1.1.1
(87 2065)

109. STN EN 302 208
V3.1.1
(87 2208)

110. STN EN 302 248
V2.1.1
(87 2248)

Zariadenia s krátkym dosahom
(SRD) používajúce technológiu
ultraširokého pásma (UWB) na
komunikačné účely. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.
Časť 2: Požiadavky na sledovanie polohy využitím UWB
(EN 302 065-2: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 12. 2017
Zariadenia s krátkym dosahom
(SRD) používajúce technológiu
ultraširokého pásma (UWB) na
komunikačné účely. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa
článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.
Časť 3: Požiadavky na zariadenia UWB pre pozemné vozidlové aplikácie
(EN 302 065-3: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 12. 2017

111. STN EN 1364-5
(92 0809)

Skúšanie požiarnej odolnosti
nenosných prvkov. Časť 5: Vetracie mriežky
(EN 1364-5: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

112. STN EN 1272
(94 3003)

Výrobky určené na starostlivosť o deti. Stoličky na pripevnenie k stolu. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
(EN 1272: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa 1. 6. 2018 ruší
Výrobky určené pre starostlivosť
o deti. Stoličky na pripevnenie
k stolu. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy ***)
(EN 1272: 1998)
zo septembra 2001

STN EN 1272
(94 3003)

113. STN EN 16844
(96 5130)

Zariadenia s krátkym dosahom
(SRD) používajúce technológiu
ultraširokého pásma (UWB).
Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice
2014/53/EÚ. Časť 4: Materiálovo citlivé zariadenia používajúce technológiu UWB pod
10,6 GHz
(EN 302 065-4: 2016 V1.1.1)
Platí od 1. 12. 2017

Služby estetickej medicíny. Nechirurgické lekárske zákroky
(EN 16844: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

Zmeny STN

Zariadenia na rádiofrekvenčnú
identifikáciu pracujúce v pásme od 865 MHz do 868 MHz
s úrovňami výkonu do 2 W
a v pásme od 915 MHz do
921 MHz s úrovňami výkonu
do 4 W. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné
požiadavky podľa článku 3.2
smernice 2014/53/EÚ
(EN 302 208: 2016 V3.1.1)
Platí od 1. 12. 2017
Navigačný radar pre plavidlá
nepodliehajúce dohode SOLAS.
Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 smernice
2014/53/EÚ
(EN 302 248: 2016 V2.1.1)
Platí od 1. 12. 2017
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114. STN EN ISO 12813/
A1
(01 8573)

Elektronický výber poplatkov.
Komunikácia na kontrolu zhody pre autonómne systémy
(ISO 12813: 2015/Amd 1: 2017).
Zmena A1
STN EN ISO 12813 z mája 2016
(EN ISO 12813: 2015/A1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

115. STN EN ISO 13141/
A1
(01 8579)

Elektronický výber poplatkov.
Lokalizácia zvýšenia komunikácie pre autonómne systémy
(ISO 13141: 2015/Amd 1: 2017).
Zmena A1
STN EN ISO 13141 z mája 2016
(EN ISO 13141: 2015/A1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

116. STN EN 13480-4/A5
(13 3410)

Kovové priemyselné potrubia.
Časť 4: Výroba a inštalácia.
Zmena A5
STN EN 13480-4 z mája 2013
(EN 13480-4: 2012/A5: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
117. STN 33 2000-7-718/
A11

Elektrické inštalácie nízkeho
napätia. Časť 7-718: Požiadavky na osobitné inštalácie
alebo priestory. Zariadenia
a pracoviská občianskej vybavenosti. Zmena A11
STN 33 2000-7-718 z júna 2014
(HD 60364-7-718: 2013/A11:
2017)
Platí od 1. 12. 2017
STN 33 2000-7-718 z júna 2014
sa bez tejto zmeny A11 môže
používať do 29. 3. 2020.

118. STN EN 50341-2-13/
A1
(33 3300)

Vonkajšie elektrické vedenia so
striedavým napätím nad 1 kV.
Časť 2-13: Národné normatívne
hľadiská (NNA) pre TALIANSKO (založené na EN 50341-1:
2012). Zmena A1
STN EN 50341-2-13
z augusta 2017
(EN 50341-2-13: 2017/A1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

119. STN EN 62580-1/A11 Elektronické zariadenia pre že(33 3558)
leznice. Palubné multimediálne
a telematické subsystémy pre
železnice. Časť 1: Všeobecná
architektúra. Zmena A11
STN EN 62580-1 z júna 2017
(EN 62580-1: 2016/A11: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
STN EN 62580-1 z júna 2017 sa
bez zmeny A11 môže používať
do 1. 6. 2020.
120. STN EN 62325-451-3/ Rámcová schéma komunikácie
A1
na trhu s energiou. Časť 451-3:
(33 4860)
Obchodný postup na pridelenie
prenosovej kapacity (explicitné
alebo implicitné aukcie) a odvodené modely pre európsky
trh. Zmena A1
STN EN 62325-451-3
z februára 2015
(EN 62325-451-3: 2014/A1: 2017,
IEC 62325-451-3: 2014/Amd 1:
2017)
Platí od 1. 12. 2017
STN EN 62325-451-3 z februára
2015 sa bez zmeny A1 môže používať do 9. 6. 2020.
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121. STN EN 60674-3-8/
A1
(34 6542)

Plastové fólie na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov.
List 8: Požiadavky na dvojosovo orientované polyetylénnaftalátové (PEN) fólie používané na elektrickú izoláciu.
Zmena A1
STN EN 60674-3-8
z februára 2012
(EN 60674-3-8: 2011/A1: 2017,
IEC 60674-3-8: 2011/Amd 1: 2016)
Platí od 1. 12. 2017
STN EN 60674-3-8 z februára
2012 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 31. 3. 2020.

122. STN EN 50180-3/A1
(34 8153)

Priechodky nad 1 kV do 52 kV
a od 250 A do 3,15 kA pre
transformátory plnené kvapalinou. Časť 3: Požiadavky na
upevnenie priechodky. Zmena A1
STN EN 50180-3
z februára 2016
(EN 50180-3: 2015/A1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
STN EN 50180-3 z februára
2016 sa bez zmeny A1 môže používať do 10. 5. 2020.

123. STN EN 61954/A2
(35 1611)

Statické kompenzátory VAR
(SVC). Skúšanie tyristorových
spínačov. Zmena A2
STN EN 61954 z januára 2012
(EN 61954: 2011/A2: 2017,
IEC 61954: 2011/Amd 2: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
STN EN 61954 z januára 2012
sa bez zmeny A2 môže používať
do 17. 5. 2020.

124. STN EN 60810/A1
(36 0181)

Svetelné zdroje do cestných vozidiel. Prevádzkové požiadavky. Zmena A1
STN EN 60810
zo septembra 2015
(EN 60810: 2015/A1: 2017,
IEC 60810: 2014/Amd 1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
STN EN 60810 zo septembra
2015 sa bez zmeny A1 môže používať do 12. 4. 2020.

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
125. STN EN 62612/A11
(36 0292)

Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím
napätím > 50 V. Prevádzkové
požiadavky. Zmena A11
STN EN 62612
z novembra 2014
(EN 62612: 2013/A11: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
STN EN 62612 z novembra
2014 sa bez zmeny A11 môže
používať do 20. 2. 2020.

126. STN EN 62612/A1
(36 0292)

Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím
napätím > 50 V. Prevádzkové
požiadavky. Zmena A1
STN EN 62612
z novembra 2014
(EN 62612: 2013/A1: 2017,
IEC 62612: 2013/Amd 1: 2015)
Platí od 1. 12. 2017
STN EN 62612 z novembra
2014 sa bez zmeny A1 môže používať do 30. 6. 2020.

129. STN EN 4072/AC2
(31 3252)

STN EN 4072/AC
(31 3252)

127. STN EN ISO 3656/A1 Živočíšne a rastlinné tuky a ole(58 8792)
je. Stanovenie absorpcie ultrafialového žiarenia vyjadrenej
ako špecifická UV extinkcia
(ISO 3656: 2011/Amd 1: 2017).
Zmena A1
STN EN ISO 3656 z júla 2011
(EN ISO 3656: 2011/A1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

Opravy STN
128. STN EN 4162/AC
(31 3147)

Letectvo a kozmonautika. Skrutky so 100° zapustenou hlavou,
krížovou drážkou, neopracovaným driekom, strednou dĺžkou
závitu z legovanej ocele, pokovované kadmiom. Trieda:
1 100 MPa (pri teplote okolia)/
235 °C. Oprava AC
STN EN 4162
z novembra 2016
(EN 4162: 2016/AC: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

Letectvo a kozmonautika. Skrutky so 100° normálnou zapustenou hlavou, s krížovou drážkou,
s tesným driekom, s krátkym závitom, zo zliatiny titánu, s hliníkovým IVD povlakom. Trieda:
1 100 MPa (pri teplote okolia)/
425 °C. Oprava AC2
STN EN 4072
z novembra 2016
(EN 4072: 2016/AC Jun. 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Skrutky so 100° normálnou zapustenou hlavou, s krížovou drážkou,
s tesným driekom, s krátkym závitom, zo zliatiny titánu, s hliníkovým IVD povlakom. Trieda:
1 100 MPa (pri teplote okolia)/
425 °C. Oprava AC ****)
(EN 4072: 2016/AC Jan. 2017)
z júna 2017

130. STN EN 61373/AC
(33 3565)

Dráhové aplikácie. Zariadenia
koľajových vozidiel. Skúšky
údermi a vibráciami. Oprava AC
STN EN 61373
z júla 2011
(EN 61373: 2010/AC Sep. 2017,
IEC 61373: 2010/Cor. 1: 2011)
Platí od 1. 12. 2017

131. STN EN 60505/AC
(34 7390)

Hodnotenie a klasifikácia elektroizolačných systémov. Oprava AC
STN EN 60505
z februára 2012
(EN 60505: 2011/AC: 2017,
IEC 60505: 2011/Cor. 1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

132. STN EN 62733/AC
(36 0518)

Programovateľné súčasti elektronických ovládacích zariadení
svetelných zdrojov. Všeobecné
a bezpečnostné požiadavky.
Oprava AC
STN EN 62733
z januára 2016
(EN 62733: 2015/AC Sep. 2017,
IEC 62733: 2015/Cor. 1: 2017)
Platí od 1. 12. 2017

Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske
normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou
stranou.
Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR.
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Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v slovenskom jazyku.

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

Dokumenty označené ****) sa preberajú oznámením vo Vestníku ÚNMS SR.

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

Ing. Viera Huková
riaditeľka
odboru technickej normalizácie
v. r.

Schválené TNI
1. TNI CEN/TR
16798-14
(12 7015)

STN EN 15243
(12 7012)

2. TNI CEN/TR 16389
(65 6538)

TNI CEN/TR 16389
(65 6538)

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 14:
Interpretácia
požiadaviek
v EN 16798-13. Výpočet chladiacich systémov (Modul M4-8).
Všeobecne ****)
(CEN/TR 16798-14: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Spolu s STN EN 16798-13
a STN EN 16798-9 ruší
Vetranie budov. Výpočet vnútorných teplôt, záťaže a energie pre
budovy so systémami klimatizácie CD
(EN 15243: 2007)
zo septembra 2008
Automobilové palivá. Parafinická nafta a zmesi s FAME.
Podstata požadovaných parametrov a ich príslušné medzné
hodnoty a určovanie ****)
(CEN/TR 16389: 2017)
Platí od 1. 12. 2017
Jej oznámením sa ruší
Automobilové palivá. Palivo parafínová nafta a zmesi. Podstata
požadovaných parametrov a ich
príslušné medzné hodnoty a určovanie ****)
(CEN/TR 16389: 2012)
z novembra 2012
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o návrhu na zrušenie STN

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR predkladá podľa § 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 neskorších predpisov na prerokovanie
zoznam slovenských technických noriem (STN) navrhovaných na zrušenie pre ich technickú zastaranosť, neaktuálnosť alebo
z iných dôvodov.
Každý, kto má odôvodnené námietky proti zrušeniu STN, môže ich uplatniť do 8 týždňov od zverejnenia tohto oznámenia
u uvedeného zodpovedného zamestnanca ÚNMS SR.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

Ing. Viera Huková
riaditeľka odboru technickej normalizácie
v. r.

Označenie STN
STN 73 0545

Názov STN
Skúšanie tepelného odporu stavebných dielcov
metódou ustáleného tepelného toku

Dátum vydania/
schválenia

Zodpovedný zamestnanec

3. 3. 1970

Ing. Eva Marsová

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
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 neskorších predpisov sú zverejňované na webovej stránke
ÚNMS SR na www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN.
Každý, kto má záujem stať sa účastníkom pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, sa môže prihlásiť do 4 týždňov od zverejnenia zoznamu u spracovateľa, ktorého adresa je uvedená pri konkrétnej úlohe.

Ing. Viera Huková
riaditeľka odboru technickej normalizácie
v. r.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov európskych a medzinárodných noriem
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 písm. a) 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 zoznamy návrhov európskych a medzinárodných noriem a iných dokumentov sú zverejňované na verejné
prerokovanie na webovej stránke ÚNMS SR www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN.
Texty návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a ďalších dokumentov CEN, CENELEC, ISO, IEC a ETSI sú
dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez
webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na uvedenej e-mailovej adrese. V prípade požiadavky
na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným
a poštovným.
Pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov je potrebné zaslať najneskôr 4 týždne pred termínom na odpoveď
národných členov uvedenom pri každom dokumente na adresu:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15
alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk.
Pripomienky musia byť vložené do formulára, prednostne v angličtine. Formulár na pripomienky je zverejnený na www.unms.sk.

Ing. Viera Huková
riaditeľka odboru technickej normalizácie
v. r.

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 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 neskorších predpisov a podľa
čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii oznamuje, že zoznamy návrhov
pôvodných STN sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovej stránke ÚNMS SR na www.unms.sk v časti Technická
normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN.
Pripomienky k textom návrhov noriem je potrebné zasielať spracovateľovi alebo ÚNMS SR do 3 mesiacov od dátumu zverejnenia oznamu, ktorý je uvedený pri každom návrhu. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na
požiadanie. V prípade požiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie
a poplatok za službu spojenú s balným a poštovným.
Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára v slovenskom jazyku. Formulár na pripomienky je zverejnený na
www.unms.sk.

Ing. Viera Huková
riaditeľka odboru technickej normalizácie
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 októbri 2017 tieto rozhodnutia z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania:
1.

Rozhodnutie č. 2017/900/013167/03648 zo dňa 5. 10. 2017 vydané pre TachTest, s. r. o., Stará Vajnorská 3, 831 04
Bratislava, IČO: 35 777 028.
Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2012/900/005466/02256 zo dňa 13. 12. 2012.
Platnosť autorizácie sa predlžuje do 5. 10. 2022.
2.

Rozhodnutie č. 2017/900/013172/03689 zo dňa 5. 10. 2017 vydané pre STROJCHEM, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit,
IČO: 36 459 852.
Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/006633/02743 zo dňa 10. 1. 2013.

Platnosť autorizácie sa predlžuje do 5. 10. 2022.
3.

Rozhodnutie č. 2017/900/013176/03672 zo dňa 6. 10. 2017 vydané pre Mgr. Slavomír Kvasňovský SK JEMNÁ
MECHANIKA, Pri Mlyne 811/47, 851 15 Mojmírovce, IČO: 34 319 255.
Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2012/900/004632/01905 zo dňa 30. 10. 2012.
Platnosť autorizácie sa predlžuje do 6. 10. 2022.
4.

Rozhodnutie č. 2017/900/013363/04046 zo dňa 11. 10. 2017 vydané pre MEASURING, s. r. o., Komenského 50, 042 48
Košice - Sever, IČO: 47 323 833.
Predmetom rozhodnutia je pozastavenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (meračov pretečeného množstva
vody) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/005651/02408 zo dňa 5. 11. 2013 na dobu 90 dní.
5.

Rozhodnutie č. 2017/900/014106/04026 zo dňa 25. 10. 2017 vydané pre Miroslav Prekop - AUTODIELŇA, Trenčianska
Turná 717, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 43 249 132.
Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej
doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2012/900/005701/02342 zo dňa 17. 12. 2012.
Platnosť autorizácie sa predlžuje do 25. 10. 2022.
6.

Rozhodnutie č. 2017/900/013906/03588 zo dňa 19. 10. 2017 vydané pre VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava,
IČO: 31 450 474.
Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon overovania určených meradiel.
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Položka

Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

1.

2.

3.

Druh overovaných
meradiel

Zavedené metódy
Rozšírená neistota U

(Položka prílohy č. 1
k vyhláške č. 210/2000 Z.z.
o meradlách a metrologickej
kontrole)

Merací rozsah

Meracie transformátory
prúdu používané v spojení
s elektromermi
(pol. 4.6)

Primárny prúd
5 A až 5 000 A

Meracie transformátory
napätia používané
v spojení s elektromermi
(pol. 4.6)

Kombinované meracie
transformátory prúdu
a napätia používané
v spojení s elektromermi
(pol. 4.6)

(k = 2)

Sekundárny prúd
1Aa5A
Primárne napätie
1/√3 kV až
110/√3 kV
a
400/√3 kV

Druh

Dokumentácia

Uε = 0,03 %

0,2S a nižšie

Uδ = 1 uhlová minúta

Uε = 0,06 %
0,2 a nižšie

Uδ = 1 uhlová minúta
Sekundárne
napätie
100/√3 kV
Primárny prúd
5 A až 5 000 A
Sekundárny prúd
1Aa5A
Primárne napätie
1/√3 kV až
110/√3 kV
a
400/√3 kV

Ostatné
špecifikácie –
triedy presnosti

Diferenciálna nulová
Uε = 0,03 %

VP-175/xy Postup
overovania meracích
transformátorov

Uδ = 1 uhlová minúta

0,2S a nižšie
Uε = 0,06 %
Uδ = 1 uhlová minúta

Sekundárne
napätie
100/√3 kV

Poznámky, vysvetlivky: VP – vykonávací predpis (postup overovania)
xy – aktuálne číslo revízie VP
Pridelená overovacia značka: M59.
Platnosť rozhodnutia: do 19. 10. 2022.

Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
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 októbri 2017 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
e-mail: infonot@normoff.gov.sk

Ing. Pavol Pavlis
predseda ÚNMS SR
v. r.

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu
Číslo/Dátum

Notifikujúca strana Charakteristika notifikácie

Pripomienková
doba

TBT/ARE/378
3. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

60 dní

TBT/ARE/379
4. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty

TBT/ARE/380
30. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

nátierky z rastlinných tukov a zmesové nátierky

TBT/ARE/381
31. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

všetky druhy mrazených rýb

systémy na monitorovanie tlaku v pneumatikách
Technický predpis ASME FMVSS 138: 2017, ustanovujúci normu
na systémy monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMSs). Požiadavky na efektívnosť uvedených systémov upozorňujúcich vodičov na nedostatočné nafúknutie pneumatík a následné bezpečnostné problémy.
dieselové palivá

60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na bionaftu (B100)
používanú do zmesových dieselových palív - požiadavky a skúšobné metódy, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej
rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
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TBT/ARE/382
31. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

ľad určený na ľudskú konzumáciu

TBT/ARE/383
31. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

bezvodý mliečny tuk a odvodené výrobky ako oleje, maslo, topené
maslo (ghee) určené na ďalšie spracovanie alebo kulinárske účely

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

všetky obaly určené na potraviny, t.j. obaly z kovu, skla, plastov,
papiera, kartónu, viacvrstvového textilu a drevené obaly

TBT/BRA/747
4. 10. 2017

Brazília

výrobky živočíšneho pôvodu

TBT/BRA/748
4. 10. 2017

Brazília

TBT/BRA/749
10. 10. 2017

Brazília

TBT/ARE/384
31. 10. 2017

60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky
(časť 1, všeobecné požiadavky), obchodovanie v krajinách Golfskej
kooperačnej rady (GCC).
neaplikuje sa

Technický predpis o priemyselnej a sanitárnej kontrole výrobkov
živočíšneho pôvodu (RIISPOA) ustanovujúci požiadavky týkajúce
sa ochrany zdravia ľudí, kvality výrobkov a bezpečnosti potravín.
M17-Methomyl ako účinná látka

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce postupy pri udeľovaní povolení na látku
M17-Methomyl vo forme rozpustného koncentrátu vrátane jeho
prítomnosti ako účinnej látky vo výrobkoch určených ako pesticídy, čistiace prostriedky určené pre domácnosť a prostriedky na
ochranu dreva.
zdravotnícke výrobky a výrobky in vitro určené na diagnostické
účely

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce postupy certifikácie správnej výrobnej
praxe a certifikácie správnych distribučných postupov a/alebo skladovania uvedených výrobkov.
TBT/BRA/750
19. 10. 2017

Brazília

TBT/BRA/751
19. 10. 2017

Brazília

TBT/BRA/752
19. 10. 2017

Brazília

klimatizačné zariadenia

27. 11. 2017

Ministerské nariadenie ustanovujúce špecifický predpis a cieľový
program pre klimatizačné zariadenia ustanovujúci na základe
relevantných technických ukazovateľov maximálne hodnoty
energetickej spotreby a energetickej účinnosti pre uvedené zariadenia domácej výroby a z dovozu.
elektrické meniče (konvertory)

27. 11. 2017

Ministerské nariadenie ustanovujúce špecifický predpis a cieľový
program pre klimatizačné zariadenia ustanovujúci na základe relevantných technických ukazovateľov maximálne hodnoty energetickej spotreby a energetickej účinnosti pre uvedené zariadenia domácej výroby a z dovozu.
chladničky a mrazničky
Ministerské nariadenie ustanovujúce špecifický predpis a cieľový
program pre klimatizačné zariadenia ustanovujúci na základe relevantných technických ukazovateľov maximálne hodnoty energetickej spotreby a energetickej účinnosti pre uvedené zariadenia domácej výroby a z dovozu.
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TBT/BRA/753
25. 10. 2017

Brazília

TBT/BRA/754
25. 10. 2017

Brazília

TBT/BWA/61
12. 10. 2017

Botswana

TBT/BWA/62
12. 10. 2017

Botswana

TBT/BWA/63
12. 10. 2017

Botswana

TBT/BWA/64
12. 10. 2017

Botswana

TBT/BWA/65
12. 10. 2017

Botswana

TBT/BWA/66
12. 10. 2017

Botswana

TBT/BWA/67
12. 10. 2017

Botswana

rozmnožovací materiál citrusov

neaplikuje sa

Technický predpis ustanovujúci normy na rozmnožovací materiál
citrusov (Citrus spp., Fortunella spp., Poncirus spp.) a ich krížencov vrátane určovania ich identity a kvality.
zdravotnícke pomôcky a chirurgické implantáty

11. 12. 2017

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na povinné zavedenie
štandardného čiarového kódu UDI/IMDRF ako znaku sledovateľnosti
pôvodu kardiologických stentov, implantátov bedrového a kolenného
kĺbu.
vysoko odolné bezpečnostné sklo určené pre vozidlá

27. 11. 2017

Národná norma, požiadavky na výrobky.
elektrické bubnové sušičky určené pre domácnosti

27. 11. 2017

Národná norma, požiadavky na výrobky.
elektrické masážne prístroje na domáce použitie

27. 11. 2017

Národná norma, požiadavky na výrobky.
hračky, bezpečnosť

27. 11. 2017

Národná norma, požiadavky na výrobky – mechanické a fyzikálne
vlastnosti.
hračky, bezpečnosť

27. 11. 2017

Národná norma, požiadavky na výrobky – horľavosť, zápalnosť
a správanie sa pri spaľovaní materiálov a výrobkov.
hračky, bezpečnosť

27. 11. 2017

Národná norma, požiadavky na výrobky – migrácia určitých prvkov.
elektrické čerpadlá na kvapaliny s teplotou nepresahujúcou 90 oC
určené na domáce použitie

27. 11. 2017

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/BWA/68
12. 10. 2017

Botswana

TBT/BWA/69
12. 10. 2017

Botswana

TBT/BWA/70
12. 10. 2017

Botswana

TBT/BWA/71
12. 10. 2017

Botswana

27. 11. 2017

elektrické hračky
Národná norma, požiadavky na hračky, ktoré majú aspoň jednu
funkciu závislú od elektriny vrátane hračiek využívajúcich elektrickú
energiu na svoje sekundárne funkcie.
elektrické káble

27. 11. 2017

Národná norma, požiadavky na káble s extrudovanou izoláciou
určené na pevné inštalácie (300/500 V až 1 900/3 300 V), Časť 4:
Distribučné káble XLPE – špecifikácie.
umývačky riadu určené pre domácnosti

27. 11. 2017

Národná norma, požiadavky na výrobky.
elektrické vyhrievané platne, podnosy a podobné výrobky pre
domácnosti určené na udržiavanie teplých jedál alebo nádob a na
podobné účely
Národná norma, požiadavky na výrobky.
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TBT/BWA/72
12. 10. 2017

Botswana

TBT/BWA/73
12. 10. 2017

Botswana

TBT/BWA/74
12. 10. 2017

Botswana

vodomery na studenú pitnú vodu a horúcu vodu

27. 11. 2017

Národná norma, metrologické a technické požiadavky na uvedené
výrobky.
vodomery na studenú pitnú vodu a horúcu vodu

27. 11. 2017

Národná norma, iné ako metrologické požiadavky na uvedené výrobky.
elektrické pomôcky pre domácnosti určené na čistenie povrchov
s využitím kvapaliny alebo pary

27. 11. 2017

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/CHE/226
2. 10. 2017

Švajčiarsko

TBT/CHN/1218
13. 10. 2017

Čína

telekomunikačné zariadenia

30. 11. 2017

Revízia vyhlášky OOIT, aktualizácia predpisov na rádiové
rozhrania (RIR) zameraná na špecifikovanie požiadaviek na informácie, ktoré musia sprevádzať rádiové zariadenia, súlad s požiadavkami EÚ na aktuálny manažment frekvencií v Európe.
vozidlá využívajúce nové energie, čisto elektrické vozidlá, hybridné elektrické vozidlá, elektrické vozidlá s palivovými článkami,
trakčné batérie

60 dní

Predbežné administratívne pravidlá týkajúce sa recyklácie a využitia trakčných batérií pre vozidlá využívajúce nové energie.
TBT/CHN/1219
13. 10. 2017

Čína

chladničky, klimatizačné zariadenia, práčky, elektrické ohrievače
vody, tlačiarne, kopírky, faxy, televízory, monitory, mikropočítače,
mobilné telefóny atď.

60 dní

Norma ustanovujúca katalóg/zoznam 12 kategórií výrobkov, zameraný
na manažment obmedzovania nebezpečných látok v elektrických
spotrebičoch a elektronických výrobkoch.
TBT/CHN/1220
13. 10. 2017

Čína

chladničky, klimatizačné zariadenia, práčky, elektrické ohrievače
vody, tlačiarne, kopírky, faxy, televízory, monitory, mikropočítače,
mobilné telefóny atď.

60 dní

Norma ustanovujúca výnimky z uvedeného katalógu/zoznamu výrobkov s ohľadom na prítomnosť nebezpečných látok.
TBT/DOM/24
3. 10. 2017

Dominikánska
republika

TBT/DOM/25
3. 10. 2017

Dominikánska
republika

TBT/EU/519
4. 10. 2017

Európska únia

potraviny, hygiena potravín

60 dní

Zdravotné predpisy na potraviny stanovujúce všeobecné požiadavky
a zásady hygieny potravín, postupy na udeľovanie povolení, sanitárnu
registráciu a jej zrušenie, vydávanie zdravotných certifikátov atď.
biela ryža určená na konzumáciu

12. 12. 2017

Ministerské uznesenie, ktorým sa stanovujú podmienky obohacovania
ryže (Oriza sativa L.) vitamínmi B1, B3, B6, B9, B12 a železom.
chemické látky

60 dní

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie o identifikácii Benzene1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride, TMA)
ako látky vzbudzujúcej veľké obavy podľa článku 57 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Dôvodom
sú senzibilizačné vlastnosti TMA pre dýchacie cesty.
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TBT/EU/520
4. 10. 2017

Európska únia

TBT/EU/521
12. 10. 2017

Európska únia

chemické látky

60 dní

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie o identifikácii Dicyclohexyl phthalate (DCHP) ako látky vzbudzujúcej veľké obavy
podľa článku 57 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1907/2006. Dôvodom je klasifikácia DCHP ako
látky poškodzujúcej reprodukčné schopnosti podľa článku 57
písm. c) nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH).
nebezpečné látky, zavedenie nových a revidovaných položiek pre
harmonizovanú klasifikáciu a označovanie

60 dní

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení
látok a zmesí, a ktorým sa opravuje nariadenie Komisie (EÚ) 2017/776.
TBT/EU/522
13. 10. 2017

Európska únia

TBT/EU/523
26. 10. 2017

Európska únia

TBT/FRA/179
11. 10. 2017

Francúzsko

chemické látky v nanoforme (nanomateriály)

60 dní

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii,
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH),
pokiaľ ide o prílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII so zameraním na nanoformu látok.
biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje
Cyanamide ako existujúca účinná látka určená na použitie do biocídnych výrobkov produktového typu 3 a 18.
civilné bezpilotné/bezposádkové lietadlá (drony) s hmotnosťou nad
800 gramov

60 dní

Vyhláška o obmedzení kapacity civilných bezposádkových lietadiel.
TBT/FRA/180
17. 10. 2017

Francúzsko

TBT/FRA/181
17. 10. 2017

Francúzsko

TBT/FRA/182
17. 10. 2017

Francúzsko

TBT/IND/63
19. 10. 2017

India

požiarna bezpečnosť

60 dní

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška z 25. júna 1980, ktorou sa schvaľujú
všeobecné ustanovenia bezpečnostného predpisu proti rizikám požiaru
a paniky vo verejne prístupných zariadeniach typu PS (kryté parkovacie
priestory).
požiarna bezpečnosť

60 dní

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška z 25. júna 1980, ktorou sa schvaľujú
všeobecné ustanovenia bezpečnostného predpisu proti rizikám požiaru
a paniky vo verejne prístupných zariadeniach typu M (predajne a nákupné centrá).
požiarna bezpečnosť

60 dní

Vyhláška týkajúca sa technických a bezpečnostných predpisov
uplatniteľných na zariadenia na horľavý plyn v budovách slúžiacich
ako samostatné alebo kolektívne obytné jednotky vrátane spoločných priestorov.
ekologické potraviny (potraviny odvodené od ekologickej poľnohospodárskej produkcie)
Predpis o bezpečnosti potravín určujúci normy na ekologické potraviny s ustanovením podrobností postupov na označovanie a certifikáciu ekologických potravín.
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TBT/ISR/970
2. 10. 2017

Izrael

TBT/JPN/569
12. 10. 2017

Japonsko

TBT/JPN/570
31. 10. 2017

Japonsko

TBT/KOR/729
10. 10. 2017

Kórea

TBT/KOR/730
16. 10. 2017

Kórea

textilné koberce, údaje na štítkoch, iné požiadavky

60 dní

Revízia čiastočne záväzných noriem SI 636, SI 636, časť 1 a SI 636,
časť 2, ktoré sa týkajú textilných kobercov.
hnojivá

30 dní

Revízia špecifikácií na bežné hnojivá v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami a poľnohospodárskymi technológiami.
farmaceutické výrobky

24. 11. 2017

Čiastkové zmeny a doplnky minimálnych požiadaviek na biologické produkty (napríklad vakcíny proti hepatitíde B).
komponenty železníc

60 dní

Dodatok k technickým predpisom určujúcim požiadavky na komponenty železníc (kolesá, brzdové systémy atď.).
hygienické výrobky a čistiace prostriedky, kategórie dotknutých
výrobkov, bezpečnosť

15. 12. 2017

Vykonávacia vyhláška k zákonu o kontrole hygienických výrobkov.
TBT/KOR/731
16. 10. 2017

Kórea

hygienické výrobky a čistiace prostriedky, požiadavky na výrobné
priestory, povinnosti zainteresovaných subjektov

15. 12. 2017

Vykonávacia vyhláška k zákonu o kontrole hygienických výrobkov.
TBT/KOR/732
17. 10. 2017

Kórea

TBT/KOR/733
17. 10. 2017

Kórea

TBT/KOR/734
24. 10. 2017

Kórea

TBT/MDA/32
26. 10. 2017

Moldavsko

TBT/MDA/33
26. 10. 2017

Moldavsko

TBT/MEX/375
16. 10. 2017

Mexiko

TBT/MEX/376
24. 10. 2017

Mexiko

potraviny

60 dní

Revízia noriem na označovanie potravín, údaje na etiketách, odporúčania a varovné výroky.
látky prítomné v potravinách, sodík

60 dní

Revízia noriem na označovanie potravín, údaje na etiketách poskytujúce spotrebiteľovi informácie/odporúčania týkajúce sa sodíka.
produkty živočíšneho pôvodu, vajcia

60 dní

Revízia noriem na označovanie potravín, údaje na vajciach umožňujúce identifikáciu a sledovateľnosť produktov vrátane dátumu
znášky a metódy chovu nosníc.
výťahy a komponenty výťahov

60 dní

Vládne rozhodnutie o schválení technického predpisu na výťahy
a náhradné diely na výťahy.
prepravovateľné tlakové zariadenia

28. 11. 2017

Vládne rozhodnutie o schválení technického predpisu o prepravovateľných tlakových zariadeniach.
kondenzačné a výparníkové chladiace jednotky

60 dní

Národná norma ustanovujúca požiadavky na energetickú účinnosť
kondenzačných a výparníkových jednotiek na chladiace účely, limitné hodnoty, skúšobné metódy a označovanie.
mäso hovädzieho dobytka
Národná norma ustanovujúca požiadavky na klasifikáciu jatočných tiel
vzhľadom na ich fyziologickú zrelosť a viditeľný intramuskulárny tuk.
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TBT/MWI/8
2. 10. 2017

Malawi

prášok určený na prípravu národného nealkoholického nápoja
Thobwa

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/MWI/9
28. 10. 2017

Malawi

TBT/MWI/10
2. 10. 2017

Malawi

TBT/MWI/11
2. 10. 2017

Malawi

TBT/MWI/12
2. 10. 2017

Malawi

TBT/MWI/13
2. 10. 2017

Malawi

TBT/MWI/14
2. 10. 2017

Malawi

TBT/MWI/15
2. 10. 2017

Malawi

TBT/NIC/156
2. 10. 2017

Nikaragua

TBT/PRY/102
26. 10. 2017

Paraguaj

pivo

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky, odber vzoriek, skúšky.
národné vína vyrobené z ovocia

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
vína obohatené alkoholom

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
šumivé vína

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
sójové bôby Glycine max (L.) Merr. určené na ľudskú konzumáciu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
krmivá pre ošípané

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky, odber vzoriek, skúšky.
ryža (Oryza sativa L.)

60 dní

Národná norma, požiadavky na produkt.
oceľové tyče a drôty určené na spevnenie betónu

60 dní

Národná technická norma, požiadavky na výrobky, posudzovanie zhody.
zastarané rastlinolekárske výrobky, hnojivá, prostriedky na úpravu pôdy a súvisiace látky

30 dní

Uznesenie, ktorým sa spravujú postupy na predlžovanie platnosti, sťahovanie z trhu a konečnú likvidáciu uvedených výrobkov a látok.
TBT/THA/501
19. 10. 2017

Thajsko

oceľové plechy valcované za tepla

TBT/THA/502
20. 10. 2017

Thajsko

TBT/TPKM/292
2. 10. 2017

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

kozmetické výrobky

TBT/TPKM/293
5. 10. 2017

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

farby na vlasy

TBT/TPKM/294
5. 10. 2017

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
prenosné náhradné akumulátory (power bank)

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
60 dní

Návrh predpisu o obmedzení rezíduí kadmia v kozmetických výrobkoch a návrh predpisu o regulácii prítomnosti bária v kozmetických výrobkoch.
60 dní

Návrh týkajúci sa obsahu a informácií uvádzaných na etiketách,
obaloch a príbalových letákoch (návodoch) na použitie farieb na
vlasy, posilnenie bezpečnosti uvedených výrobkov, primerané informovanie spotrebiteľa.
60 dní

farby na vlasy
Regulačné požiadavky na reguláciu dávkovania farbív na vlasy
podľa noriem na kozmetické výrobky, posilnenie bezpečnosti, súlad s globálnymi kozmetickými trendmi.
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Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
TBT/TUR/105
6. 10. 2017

Turecko

TBT/TUR/106
11. 10. 2017

Turecko

TBT/TUR/107
12. 10. 2017

Turecko

TBT/TZA/114
19. 10. 2017

Tanzánia

arómy a zložky potravín s aromatickými vlastnosťami

neaplikuje sa

Turecký potravinový kódex, harmonizácia požiadaviek s legislatívou EÚ.
potraviny určené pre dojčatá a malé deti

neaplikuje sa

Turecký potravinový kódex, požiadavky na povolené ingrediencie
uvedených výrobkov na informácie na obaloch.
aromatizované vína, aromatizované nápoje na báze vína

neaplikuje sa

Turecký potravinový kódex, definície a špecifikácie na uvedené
nápoje, ochrana geografického označovania.
výrobky zo železa a ocele, komerčná oceľová vlna rôzneho stupňa
akosti

60 dní

Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/TZA/115
19. 10. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/116
19. 10. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/117
19. 10. 2017

Tanzánia

TBT/TZA/118
19. 10. 2017

Tanzánia

drôtené pletivá používané na všeobecné/bližšie nešpecifikované účely

60 dní

Norma ustanovujúca minimálne požiadavky na materiál, rozmery a konštrukciu uvedených výrobkov.
pneumatiky na osobné automobily

60 dní

Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
vzduchové filtre určené pre spaľovacie motory cestných vozidiel

60 dní

Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
hydroxid sodný vhodný na použitie v kozmetickom, textilnom, papierenskom a inom priemysle

60 dní

Norma ustanovujúca požiadavky na uvedenú látku, odber vzoriek
a skúšky.
TBT/TZA/119
19. 10. 2017

Tanzánia

TBT/UGA/757
3. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/758
3. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/759
3. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/760
3. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/761
3. 10. 2017

Uganda

hydroxid sodný

60 dní

Kódex bezpečného používania uvedenej chemickej látky, potrebné
informácie o rizikách a bezpečnej manipulácii.
ryby a produkty rybolovu, sušené ryby

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky, skúšobné metódy.
povrchy detských ihrísk

60 dní

Národná norma ustanovujúca pokyny týkajúce sa povrchov na detských ihriskách, súlad s normou ASTM.
kryštalický kremík (silica)

60 dní

Národná norma, zdravotné požiadavky vzťahujúce sa na riziká dýchania pri vystavení dýchateľnému kryštalickému kremíku na pracovisku.
bezpečnosť pri práci, pracovné úrazy

60 dní

Národná norma ustanovujúca pokyny týkajúce sa registrácie pracovných úrazov a ochorení.
bezpečnosť pri práci, terminológia
Národná norma ustanovujúca terminológiu na popis udalostí a typov
pracovných úrazov.

30

60 dní

Vestník ÚNMS SR č. 11/2017
TBT/UGA/762
3. 10. 2017

Uganda

bezpečnosť pri práci, osobné lezecké vybavenie určené pre pracovníkov pri lezení na veže, stožiare, stromy atď.

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky, ich klasifikácia a bezpečnosť.
TBT/UGA/763
3. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/764
3. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/765
3. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/766
3. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/767
3. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/768
4. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/769
4. 10. 2017

Uganda

laboratórne chemické látky a vzorky ako odpady

60 dní

Národná norma ustanovujúca pokyny týkajúce sa postupov likvidácie uvedených laboratórnych chemických látok.
bezpečnosť pri práci, čistota ovzdušia

60 dní

Národná norma ustanovujúca pokyny týkajúce sa monitorovania
čistoty ovzdušia v prevádzkach nakladajúcich s odpadmi ako opatrenie na ochranu pracovníkov.
priemyselná hygiena a bezpečnosť

60 dní

Národná norma ustanovujúca pokyny týkajúce sa noriem na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane usmernení o expozícii
pracovníkov rôznym vplyvom.
osobné ochranné prostriedky pri manipulácii s plochým sklom

60 dní

Národná norma ustanovujúca pokyny týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov používaných pri manipulácii s plochým sklom.
nafukovacie zábavné zariadenia

60 dní

Národná norma ustanovujúca pokyny týkajúce sa konštrukcie, prevádzky a údržby nafukovacích zábavných zariadení.
trampolíny a trampolínové ihriská

60 dní

Národná norma ustanovujúca pokyny týkajúce sa konštrukcie, prevádzky a údržby uvedených trampolínových zariadení.
lanové zábavné zariadenia (lanové parky) s preliezaním vo výškach nad zemou

60 dní

Národná norma ustanovujúca pokyny týkajúce sa konštrukcie, prevádzky a údržby uvedených lanových zariadení.
TBT/UGA/770
4. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/771
4. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/772
4. 10. 2017

Uganda

prostriedky ľudovej zábavy, dráhy, kolotoče, hojdačky atď.

60 dní

Národná norma ustanovujúca pokyny týkajúce sa konštrukcie,
prevádzky a údržby uvedených zábavných zariadení.
prostriedky ľudovej zábavy vybavené koľajnicami

60 dní

Národná norma ustanovujúca pokyny týkajúce sa konštrukcie, prevádzky a údržby uvedených zábavných zariadení.
ochrana pri práci s prístrojmi na čistenie pomocou vodných trysiek a tlakových vodných trysiek

60 dní

Národná norma, požiadavky na prax pri práci s uvedenými prístrojmi. Vrátane požiadaviek na osobné ochranné pomôcky, školenia a operačné postupy.
TBT/UGA/773
4. 10. 2017

Uganda

textílie na výrobu školských odevov, textílie polyester/viskóza
Národná norma ustanovujúca pokyny pre oblasť pracovných systémov so zahrnutím ergonomických/ľudských faktorov.
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TBT/UGA/774
4. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/775
23. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/776
23. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/777
23. 10. 2017

Uganda

TBT/UGA/778
23. 10. 2017

Uganda

TBT/UKR/129
6. 10. 2017

Ukrajina

TBT/URY/21
23. 10. 2017

Uruguaj

bezpečnosť pri práci, evakuácia budov

60 dní

Národná norma, ustanovujúca pokyny pre oblasť nákresov a umiestňovania evakuačných diagramov (ERD) v budovách.
priemyselný etylalkohol denaturovaný metylalkoholom

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky, odber vzoriek, skúšky.
etylalkohol denaturovaný metylalkoholom

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky, odber vzoriek, skúšky.
60 dní

ropné oleje
Národná norma, ustanovenie štandardnej skúšobnej metódy na stanovenie niklu, vanádu, železa a sodíka v ropných olejoch a reziduálnych
palivách pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie plameňom.
ropné oleje

60 dní

Národná norma, ustanovenie štandardnej skúšobnej metódy na stanovenie niklu, vanádu a železa v ropných olejoch a reziduálnych palivách
pomocou atómovej emisnej spektrometrie na báze indukčne viazanej
plazmy (ICP).
geneticky modifikované organizmy

60 dní

Návrh zákona Ukrajiny o zmenách a doplneniach niektorých ukrajinských zákonov o sledovateľnosti pôvodu a označovaní geneticky
modifikovaných organizmov a o obehu, sledovateľnosti a označovaní
potravín, krmív a/alebo kŕmnych doplnkových látok a veterinárnych
liekov vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov.
dovážané mäso, mäsové výrobky, odvodené výrobky a vaječné
výrobky

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce technické požiadavky na registráciu
a označovanie dovážaných uvedených výrobkov.
TBT/USA/1308
19. 10. 2017

USA

TBT/USA/1309
23. 10. 2017

USA

TBT/USA/1310
26. 10. 2017

USA

TBT/VNM/107
11. 10. 2017

Vietnam

výrobky určené pre deti

27. 12. 2017

Požiadavky komisie na bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov (CPSC)
zamerané na posilnenie bezpečnosti výrobkov pre deti, detských hračiek
a výrobkov využívaných pri starostlivosti o deti – regulácia prítomnosti
olova podľa normy ASTM F963. Ďalšie požiadavky sa týkajú regulácie
ftalátov.
chemické látky

neaplikuje sa

Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) vyhlasuje predpisy na
nové významné použitie (SNUR) týkajúce sa 29 chemických látok.
Oznamovacie povinnosti zainteresovaných subjektov, súlad so
zákonom o kontrole toxických látok (TSCA).
jatočné telá ošípaných

22. 12. 2017

Ministerstvo poľnohospodárstva (USDA) otvára pripomienkové obdobie týkajúce sa revízie amerických noriem na klasifikáciu kvality
jatočných tiel (bravčového mäsa).
zrkadlá určené pre automobily
Technický predpis, požiadavky na výrobky, technická bezpečnosť,
skúšky kvality.
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TBT/ZAF/221
11. 10. 2017

Juhoafrická
republika

TBT/ZAF/222
26. 10. 2017

Juhoafrická
republika

produkty vodnej kultúry, živé a chladené surové mäkkýše

60 dní

Povinné špecifikácie na uvedené produkty.
dovážané ryby a produkty rybolovu, mäso v konzerve

60 dní

Administratívne regulačné požiadavky a povinné špecifikácie na
uvedené výrobky.

Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení
Číslo/Dátum

Notifikujúca
strana

Charakteristika notifikácie

SPS/ARE/126
3. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

potravinové doplnky

SPS/ARE/127
3. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

všetky druhy mrazených rýb

SPS/ARE/128
3. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

mrazené rybie filé určené na konzumáciu

SPS/ARE/129
3. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

základné živiny do potravín

SPS/ARE/130
3. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

ľad určený na ľudskú konzumáciu

SPS/ARE/131
3. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

bezvodý mliečny tuk a odvodené výrobky ako oleje, maslo, topené
maslo (ghee) určené na ďalšie spracovanie alebo kulinárske účely

SPS/ARE/132
3. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

nealkoholické sladové nápoje

SPS/ARE/133
3. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

nátierky z rastlinných tukov a zmesové nátierky

SPS/ARE/134
3. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

všetky obaly určené na potraviny, t. j. obaly z kovu, skla, plastov,
papiera, kartónu, viacvrstvového textilu a drevené obaly

Pripomienková
doba
60 dní

Technický predpis týkajúci sa potravinových doplnkov
predávaných ako potravinové výrobky a prezentovaných ako
takých pri dodávaní na trh konečnému spotrebiteľovi (predpis sa
nevzťahuje na liečivá), požiadavky pri obchodovaní v krajinách
Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na výrobky,
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na výrobky,
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis ustanovujúci všeobecné zásady na pridávanie
základných živín do potravín, obchodovanie v krajinách Golfskej
kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky,
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na výrobky, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobky, obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky
(všeobecné požiadavky na obaly), obchodovanie v krajinách
Golfskej kooperačnej rady (GCC).
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SPS/ARE/135
3. 10. 2017

Spojené arabské
emiráty

plastové obaly prichádzajúce do styku s potravinami

SPS/AUS/437
6. 10. 2017

Austrália

rastlinné a živočíšne komodity ovplyvnené rezíduami chemických látok Penflufen, Pyraclostrobin, Saflufenacil, Trifloxystrobin a Chlorantraniliprole

60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky,
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
8. 12. 2017

Zmeny a doplnky austrálskeho/novozélandského kódexu potravinárskych noriem, harmonizácia limitných hodnôt rezíduí
určených poľnohospodárskych a veterinárnych chemických látok a ich efektívne využívanie (návrh z 3. októbra 2017).
SPS/BRA/1303
19. 10. 2017

Brazília

prídavné látky a technologické pomocné látky pri spracovaní
potravín

neaplikuje sa

Uznesenie týkajúce sa potravinárskych prídavných látok
a technologických pomocných látok povolených na použitie do
sušeného mlieka.
SPS/BRA/1304
24. 10. 2017

Brazília

SPS/BRA/1305
24. 10. 2017

Brazília

SPS/BRA/1306
24. 10. 2017

Brazília

SPS/BRA/1307
24. 10. 2017

Brazília

SPS/BRA/1308
24. 10. 2017

Brazília

SPS/BRA/1309
24. 10. 2017

Brazília

SPS/BRA/1310
24. 10. 2017

Brazília

SPS/BRA/1311
24. 10. 2017

Brazília

SPS/BRA/1312
24. 10. 2017

Brazília

pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Azoxystrobin, použitie uvedenej pesticídnej látky za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Bikarbonát draselný, použitie uvedenej pesticídnej látky za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Carfentrazone-ethyl, použitie uvedenej pesticídnej látky za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Chlorantraniliprole, použitie uvedenej pesticídnej látky za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Diflubenzuron, použitie uvedenej pesticídnej látky za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Halosulfuron, použitie uvedenej pesticídnej látky za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Metalaxyl-M, použitie uvedenej pesticídnej látky za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

neaplikuje sa

Peroxid vodíka, použitie uvedenej pesticídnej látky za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie
Thiodicarb, použitie uvedenej pesticídnej látky za stanovených
podmienok.
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SPS/CAN/1136
4. 10. 2017

Kanada

SPS/CAN/1137
4. 10. 2017

Kanada

SPS/CAN/1138
4. 10. 2017

Kanada

SPS/CAN/1139
4. 10. 2017

Kanada

SPS/CAN/1140
4. 10. 2017

Kanada

SPS/CAN/1141
4. 10. 2017

Kanada

SPS/CAN/1142
13. 10. 2017

Kanada

sladidlá

neaplikuje sa

Oznámenie úradu Health Canada týkajúce sa úpravy zoznamu
povolených sladidiel v zmysle povolenia používania látok označovaných ako glykozidy stévie, odvodených od rastliny Stevia
rebaudiana Bertoni, ako sladidiel.
potravinárske enzýmy

27. 11. 2017

Oznámenie úradu Health Canada týkajúce sa úpravy zoznamu
povolených potravinových enzýmov v zmysle povolenia používania enzýmu Manánáza odvodeného od Aspergillus niger
AE-HCM do tekutých kávových koncentrátov.
potravinárske emulgačné a zahusťovacie činidlá

9. 12. 2017

Oznámenie Kanadského úradu týkajúce sa úpravy zoznamu povolených emulgačných, želírovacích, stabilizačných a/alebo zahusťovacích činidiel v zmysle povolenia používania karobovej
gumy a xantánovej gumy do tradičných koláčových plniek.
potravinárske emulgačné a zahusťovacie činidlá

neaplikuje sa

Oznámenie Kanadského úradu týkajúce sa úpravy zoznamu
povolených emulgačných, želírovacích, stabilizačných a/alebo zahusťovacích činidiel v zmysle povolenia používania tamarindovej
gumy do vybraného sortimentu štandardizovaných a neštandardizovaných výrobkov.
potravinárske emulgačné a zahusťovacie činidlá

neaplikuje sa

Oznámenie Kanadského úradu týkajúce sa úpravy zoznamu
povolených emulgačných, želírovacích, stabilizačných a/alebo
zahusťovacích činidiel v zmysle povolenia používania gumy tara do
vybraného sortimentu štandardizovaných a neštandardizovaných
výrobkov.
nové prídavné látky do potravín

3. 12. 2017

Oznámenie Kanadského úradu týkajúce sa povolenia používania
polypeptidu Nisin ako antimikrobiálneho konzervačného činidla
do rôznych potravinárskych výrobkov.
listová, koreňová a hľuzová zelenina ako komodita ovplyvnená
rezíduami pesticídnej látky

5. 12. 2017

Chlorantraniliprole, stanovenie limitných hodnôt pesticídnej
látky v/na uvedených komoditách.
SPS/CAN/1143
13. 10. 2017

Kanada

suché sójové bôby ako komodita ovplyvnená rezíduami
pesticídnej látky

5. 12. 2017

Thiabendazole, stanovenie limitných hodnôt pesticídnej látky
v/na uvedených komoditách.
SPS/CHL/553
24. 10. 2017

Čile

SPS/CHL/554
24. 10. 2017

Čile

včely Bombus spp

60 dní

Zdravotné požiadavky pri dovoze do Čile týkajúce sa druhu
Bombus spp, zdravotné certifikáty, karanténa.
prírodný med

60 dní

Zdravotné požiadavky pri dovoze do Čile týkajúce sa uvedeného
produktu, požiadavky sú diferencované podľa zdravotného statusu krajiny, včelstiev a postupov získavania medu.
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SPS/CHL/555
24. 10. 2017

Čile

použitý živočíšny materiál, t. j. akýkoľvek predmet alebo položka, ktorá prišla do kontaktu so živými zvieratami, živočíšnymi
výrobkami alebo krmivami

neaplikuje sa

Zdravotné požiadavky pri dovoze do Čile týkajúce sa uvedených
položiek, certifikáty o očiste a dezinfekcii, kontroly pri vstupe.
SPS/CHL/556
24. 10. 2017

Čile

SPS/CHN/1057
11. 10. 2017

Čína

SPS/CHN/1058
11. 10. 2017

Čína

SPS/CHN/1059
11. 10. 2017

Čína

sušené odrezky/vetvy Sorghum vulgare

60 dní

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedenej komodity do Čile,
certifikáty a kontroly neprítomnosti patologických činiteľov
a škodcov (Rottbellia cochinchinensis, Acroptylon repens, Alhagi
maurorum, Diplotaxis tenuifolia atď).
polyetylénglykoly

60 dní

Národná norma stanovujúca technické požiadavky na uvedené
látky a metódy určovania prítomnosti polyetylénglykolov v potravinárskych prídavných látkach.
jedlé taníny

60 dní

Národná norma stanovujúca technické požiadavky na uvedené
látky a metódy určovania prítomnosti jedlých tanínov v potravinárskych prídavných látkach.
edetát vápenatý dvojsodný na báze uhličitanu vápenatého alebo
prírodných škrupín

60 dní

Národná norma stanovujúca technické požiadavky na uvedené
látky a metódy určovania prítomnosti edetátu vápenatého dvojsodného v potravinárskych prídavných látkach.
SPS/CIV/1
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

poľnohospodárske produkty

SPS/CIV/2
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

rastliny a iné komodity citlivé na prenos organizmov predstavujúcich nebezpečenstvo pre poľnohospodárstvo

neaplikuje sa

Vyhláška o organizácii inšpekcie, sanitárnej kontroly a kontroly kvality
poľnohospodárskych produktov na miestach dovozu a vývozu na
území Pobrežia Slonoviny.
neaplikuje sa

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti týkajúce sa podmienok dovozu a vývozu rastlín s ohľadom na možné riziko pre
poľnohospodársku produkciu.
SPS/CIV/3
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

živé ošípané, mäso a produkty ošípaných

SPS/CIV/4
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

dospelí paraziti, vajíčka, larvy a nymfy ako aj rastliny a časti rastlín,
semená, pôda, hnoj, kompost, prepravné obaly atď. citlivé
z hľadiska šírenia parazitických ochorení a chorôb rastlín

neaplikuje sa

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú opatrenia na kontrolu zdravia
zvierat a hygienu potravín aplikované v prípade prepuknutia afrického moru ošípaných.
neaplikuje sa

Zákon o ochrane rastlín.
SPS/CIV/5
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

neaplikuje sa

pesticídne látky
Vyhláška ustanovujúca povinné kontrolné postupy vrátane
inšpekcie, sanitárnej kontroly a kontroly kvality pri dovoze a vývoze rastlín, produktov rastlinného pôvodu, poľnohospodárskych výrobkov a iných komodít, pokiaľ ide o látky a činitele
škodlivé pre zdravie ľudí a zdravie zvierat realizované na vstupných a výstupných miestach na území Pobrežia Slonoviny.
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SPS/CIV/6
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

drevený obalový materiál

SPS/CIV/7
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

drevený obalový materiál

SPS/CIV/8
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

skladovanie rastlinných produktov

SPS/CIV/9
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

čerstvý ananás a banány

SPS/CIV/10
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

poľnohospodárske produkty

SPS/CIV/11
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

výrobky určené ako potrava pre zvieratá a potravinárske výrobky živočíšneho pôvodu

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca požiadavky na všetok drevený obalový
materiál používaný pri preprave v rámci medzinárodného obchodu vrátane požadovaných ošetrení.
neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca požiadavky na ošetrenie dreveného obalového materiálu používaného pri preprave v rámci medzinárodného obchodu, zamerané na vyhubenie parazitov a iných škodlivých činiteľov v súlade s medzinárodnou normou FAO ISPM
č. 15 a platnými národnými normami.
neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca podmienky používania skladov a skladovacích priestorov pri dovoze a vývoze rastlinných produktov,
výrobkov rastlinného pôvodu a iných komodít citlivých z hľadiska šírenia škodlivých činiteľov.
neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca požiadavky na fyzické a právnické
osoby ako vývozcov uvedených komodít. Požiadavky na opakovanú certifikáciu na každú sezónu v rámci povolených limitov
maximálnej tonáže.
neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca organizáciu inšpekčných služieb
sanitárnej kontroly a kontroly kvality poľnohospodárskych produktov na medzinárodných letiskách Yamoussoukro, Abidjan,
Bouaké a Odiéné.
neaplikuje sa

Zákon o sanitárnej kontrole a kontrole kvality výrobkov určených ako potrava pre zvieratá a potravinárskych výrobkov živočíšneho pôvodu.
SPS/CIV/12
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

SPS/CIV/13
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca organizáciu riadenia živočíšnej výroby
a služieb v oblasti spracovania produktov živočíšneho pôvodu
pre zámorské územia Francúzska.
plastové vrecká/vrecia z biologicky odbúrateľných a biologicky
neodbúrateľných plastových materiálov určené na bežné použitie

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca zákaz výroby, dovozu, obchodovania, vlastnenia a používania uvedených plastových výrobkov.
SPS/CIV/14
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

potraviny, liečivé látky, nápoje a prírodné a poľnohospodárske
produkty
Zákon na zabránenie uplatňovania klamlivých praktík pri predaji tovarov a falšovania potravín a poľnohospodárskych výrobkov
vrátane sankcií za podvod alebo pokus o podvod v uvedených
oblastiach.
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SPS/CIV/15
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

výrobky určené ako potrava pre zvieratá a potravinárske výrobky živočíšneho pôvodu

neaplikuje sa

Vykonávacia vyhláška k zákonu o sanitárnej kontrole a kontrole
kvality výrobkov určených ako potrava pre zvieratá a potravinárskych výrobkov živočíšneho pôvodu.
SPS/CIV/16
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

SPS/CIV/17
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

všetky pesticídne látky

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca podmienky na schvaľovanie, výrobu,
predaj a používanie pesticídov. Všetky pesticídy musia byť pred
dovozom na územie Pobrežia Slonoviny schválené alebo predbežne povolené na predaj.
rastliny a iné komodity vnímavé na prenos organizmov predstavujúcich nebezpečenstvo pre poľnohospodárstvo

neaplikuje sa

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti týkajúce sa podmienok dovozu a vývozu rastlín s ohľadom na možné riziko pre
poľnohospodársku produkciu.
SPS/CIV/18
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

násadové vajcia a kurčatá

SPS/CIV/19
18. 10. 2017

Pobrežie
Slonoviny

všetky druhy rýb tilapia a odvodené produkty

SPS/COL/272
11. 10. 2017

Kolumbia

biologické vstupy určené na poľnohospodárske využitie

SPS/COL/273
24. 10. 2017

Kolumbia

SPS/CRI/191
24. 10. 2017

Kostarika

SPS/CRI/192
25. 10. 2017

Kostarika

SPS/ECU/197
26. 10. 2017

Ekvádor

neaplikuje sa

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky produkcie a uvádzania násadových vajec a hydinových kurčiat na trh.
neaplikuje sa

Vyhláška, ktorou sa ustanovuje dočasný zákaz dovozu a uvádzania na
trh všetkých druhov voľne žijúcich a/alebo chovaných tilapiových rýb
a výrobkov z tilapiových rýb pochádzajúcich z Kolumbie, Ekvádoru,
Egypta, Izraela a Thajska.
60 dní

Uznesenie kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA)
ustanovujúce požiadavky na registráciu určených subjektov
napríklad výrobcov, dovozcov, baliarní a subjektov vykonávajúcich
skúšky účinnosti poľnohospodárskych biologických vstupov.
Uznesenie tiež stanovuje registračné požiadavky na biologické
vstupy na poľnohospodárske účely a iné opatrenia.
tuniaky v konzerve a iné výrobky z tuniakov

60 dní

Uznesenie ministerstva zdravotníctva ustanovujúce hygienické požiadavky, ktoré musia spĺňať tuniaky v konzerve a iné výrobky
z tuniakov.
60 dní

čerstvé avokádo
Uznesenie ustanovujúce sanitárne požiadavky a reguláciu dovozu
komodity s ohľadom na šírenie vírusového ochorenia avokáda
(Avocado sunblotch viroid - ASBVd).

60 dní

živé ošípané
Usmernenie SENASA ustanovujúce opatrenia regulujúce pohyb
živých ošípaných na území Kostariky vrátane dokumentovania
miesta pôvodu a miesta určenia. Cieľom je zabezpečiť retrospektívnu sledovateľnosť pôvodu zvierat a stanoviť povinnosti
zainteresovaných subjektov.
semeno mrkvy (Daucus carota) určené na výsev, pochádzajúce
z Čile
Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
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SPS/ECU/198
26. 10. 2017

Ekvádor

zrno jačmeňa (Hordeum vulgare) určené na konzumáciu, pochádzajúce z Čile

60 dní

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
SPS/EU/227
4. 10. 2017

Európska únia

zrušenie používania 9 sladidiel (E 950 Acesulfame K, E 951
Aspartame, E952 Cyclamic acid, E 954 Saccharin, E 955 Sucralose,
E 959 Neohesperidine DC, E 961 Neotame, E 962 Salt of aspartame-acesulfame a E 969 Advantame) do jemných pekárskych výrobkov na osobitné nutričné použitie

60 dní

Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha II
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008,
pokiaľ ide o používanie sladidiel v jemných pekárskych výrobkoch.
SPS/EU/228
4. 10. 2017

Európska únia

SPS/EU/229
24. 10. 2017

Európska únia

SPS/EU/230
24. 10. 2017

Európska únia

SPS/JPN/535
24. 10. 2017

Japonsko

SPS/KOR/579
18. 10. 2017

Kórea

SPS/KOR/580
26. 10. 2017

Kórea

SPS/MDG/27
9. 10. 2017

Madagaskar

rastlinné oleje, potraviny pre dojčatá a malé deti

60 dní

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hladiny esterov glycidylových
mastných kyselín v rastlinných olejoch a tukoch, počiatočnej
dojčenskej výžive, následnej dojčenskej výžive a v potravinách na
osobitné zdravotné účely určených pre dojčatá a malé deti.
nové potraviny (novel foods)

neaplikuje sa

Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa zriaďuje zoznam nových
potravín Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách.
mäso brojlerov (Gallus gallus)

60 dní

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa rozširujú
osobitné záruky týkajúce sa Salmonella spp. stanovené v nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 na mäso
z brojlerov (Gallus gallus) určené pre Dánsko. Návrh nariadenia
udeľuje Dánsku osobitné záruky týkajúce sa salmonely, podobné
ako záruky existujúce pri dovoze do Švédska a Fínska. Výskyt
salmonely v mäse brojlerov z domácich chovov je v týchto
krajinách veľmi nízky a uplatňujú sa prísne kontrolné opatrenia.
Záruka pozostáva z testovania všetkých zásielok na Salmonella
spp. (s priaznivým výsledkom).
ryby Lepisosteidae

60 dní

Aktualizácia zoznamu regulovaných živých organizmov podľa
zákona o invazívnych cudzích druhoch. Zaradenie všetkých
predstaviteľov rodu Lepisosteidae a akýchkoľvek živých hybridných
organizmov tohto druhu medzi invazívne cudzorodé druhy (IAS).
potraviny

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny, opatrenia
zahrňujú revíziu zložiek schválených na použitie do potravín
a zložiek schválených na obmedzené použitie do potravín, limitné hodnoty mikrobiologických činiteľov a baktérií.
potraviny, zdravotne funkčné potraviny

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na zdravotne funkčné
potraviny, správna výrobná prax, povolené formy prezentácie
(napríklad granuly), regulácia prítomnosti určitých zložiek a látok.
potraviny živočíšneho pôvodu a krmivá
Vyhláška ustanovujúca všeobecné hygienické predpisy uplatňované na potraviny živočíšneho pôvodu a krmivá pre zvieratá.
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SPS/MDG/28
9. 10. 2017

Madagaskar

surové a spracované potraviny rastlinného pôvodu

60 dní

SPS/MDG/29
9. 10. 2017

Madagaskar

SPS/MDG/30
9. 10. 2017

Madagaskar

surové a spracované potraviny rastlinného pôvodu
Vyhláška ustanovujúca požiadavky na úradné kontroly uvedených výrobkov, ako aj ďalšie aktivity vykonávané príslušným
sanitárnym orgánom vrátane úradných analýz a certifikácie.

60 dní

SPS/MDG/31
9. 10. 2017

Madagaskar

zvieratá, potraviny živočíšneho pôvodu a produkty živočíšneho
pôvodu

60 dní

Vyhláška ustanovujúca všeobecné hygienické predpisy uplatňované na potraviny rastlinného pôvodu.
potraviny a iné produkty živočíšneho pôvodu

60 dní

Vyhláška ustanovujúca požiadavky na úradné kontroly uvedených výrobkov vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie, ako aj iné úradné postupy vykonávané príslušným veterinárnym orgánom.

Vyhláška ustanovujúca podmienky na vykonávanie úradných
kontrol na hraničných inšpekčných miestach. Požiadavky sa týkajú živých zvierat a uvedených produktov.
SPS/MDG/32
9. 10. 2017

Madagaskar

zvieratá, potraviny živočíšneho pôvodu a produkty živočíšneho
pôvodu

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca podmienky delegovania určitých úloh
týkajúcich sa úradných kontrol a iných činností príslušného veterinárneho orgánu.
SPS/MDG/33
9. 10. 2017

Madagaskar

SPS/PER/723
4. 10. 2017

Peru

SPS/PER/724
31. 10. 2017

Peru

SPS/PER/725
31. 10. 2017

Peru

potraviny rastlinného pôvodu

60 dní

Vyhláška ustanovujúca podmienky delegovania určitých úloh
týkajúcich sa úradných kontrol a iných činností príslušného sanitárneho orgánu.
živé zvieratá, hyeny pochádzajúce z USA

neaplikuje sa

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených zvierat.
rastliny čučoriedky (Vaccinium spp.) pochádzajúce z Mexika

60 dní

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity.
rastliny čučoriedky (Vaccinium spp.) in vitro pochádzajúce
z Mexika

60 dní

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity.
SPS/PHL/392
25. 10. 2017

Filipíny

SPS/PHL/393
25. 10. 2017

Filipíny

ryba Chanos chanos, Forskal (Milkfish)

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené ryby určené na ľudskú spotrebu, upravené a predávané chladené alebo
mrazené vcelku, vypitvané alebo porciované.
domáce a voľne žijúce vtáky a ich produkty vrátane hydinového mäsa,
jednodňových kurčiat, vajec a spermií zo Spojeného kráľovstva
Memorandový výnos ministerstva poľnohospodárstva ustanovujúci zrušenie dočasného zákazu dovozu uvedených komodít. Riziko kontaminácie HPAI bolo vyhodnotené ako zanedbateľné.
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SPS/PHL/394
25. 10. 2017

Filipíny

domáce a voľne žijúce vtáky a ich produkty vrátane hydinového
mäsa, jednodňových kurčiat, vajec a spermií z Nemecka

neaplikuje sa

Memorandový výnos ministerstva poľnohospodárstva ustanovujúci zrušenie dočasného zákazu dovozu uvedených komodít. Riziko kontaminácie HPAI bolo vyhodnotené ako zanedbateľné.
SPS/PHL/395
25. 10. 2017

Filipíny

SPS/PHL/396
26. 10. 2017

Filipíny

SPS/PHL/397
26. 10. 2017

Filipíny

SPS/PHL/398
26. 10. 2017

Filipíny

SPS/PHL/399
26. 10. 2017

Filipíny

SPS/PHL/400
26. 10. 2017

Filipíny

SPS/RUS/144
30. 10. 2017

Ruská federácia

ryby tilapia určené na ľudskú spotrebu

neaplikuje sa

Národná norma stanovujúca požiadavky na ryby tilapia (čeľaď
Cichlidae) upravené a uvádzané na trh živé, chladené alebo mrazené.
Produkty môžu byť uvádzané na trh: (a) živé; (b) celé; (c) celé,
vypitvané; (d) filé.
kukurica

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca kódex správnej praxe na prevenciu a znižovanie kontaminácie kukurice aflatoxínmi.
mini kukurica (baby corn)

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca pokyny na zaistenie stálej kvality
a bezpečnosti kukurice baby corn.
kačice

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca kódex zahrňujúci všeobecné zásady, osvedčené postupy a minimálne požiadavky na produkciu,
manipuláciu, prepravu a skladovanie kačíc a ich produktov pochádzajúcich z fariem, komerčných alebo súkromných chovov
vrátane kačacích brojlerov a nosníc.
mäso kurčiat z voľného chovu

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca minimálne požiadavky na produkciu
kuracieho mäsa z chovov s voľným výbehom (veľkochovov a malých
súkromných chovov), spôsoby produkcie a uvádzania na trh
uvedených produktov s označením „z voľného chovu“ (free range).
ryby Rabbitfish (Siganidae) určené na ľudskú spotrebu

neaplikuje sa

Národná norma stanovujúca požiadavky na voľne žijúce a chované ryby Rabbitfish z čeľade Siganidae, upravené a predávané
chladené alebo mrazené.
živá hydina, násadové vajcia, mäso, hydinové výrobky z Bulharska,
Českej republiky, Francúzska a Veľkej Británie

neaplikuje sa

List Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad
ustanovujúci dočasné zákazy a dovozné obmedzenia týkajúce sa
uvedených komodít.
SPS/SAU/311
12. 10. 2017

Saudská Arábia

SPS/SAU/312
24. 10. 2017

Saudská Arábia

SPS/SAU/313
30. 10. 2017

Saudská Arábia

živé zvieratá z Nepálu

neaplikuje sa

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených
zvierat, prevencia šírenia slintačky a krívačky (FMD).
mäso, vajcia a iné produkty hydiny z Filipín

neaplikuje sa

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI).
živé ryby z Thajska

neaplikuje sa

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených rýb,
prevencia šírenia ochorenia Tilapia Lake Virus Disease.
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SPS/SAU/314
30. 10. 2017

Saudská Arábia

SPS/SAU/315
30. 10. 2017

Saudská Arábia

SPS/SAU/316
30. 10. 2017

Saudská Arábia

SPS/TGO/8
30. 10. 2017

Togo

SPS/TGO/9
30. 10. 2017

Togo

SPS/TGO/10
30. 10. 2017

Togo

SPS/TUR/92
5. 10. 2017

Turecko

SPS/TUR/93
11. 10. 2017

Turecko

živé ryby z Talianska

neaplikuje sa

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených rýb,
prevencia šírenia ochorenia Koi Herpesvirus Disease.
živé krevety dovážané na účely vodných chovov zo štátu Texas (USA)

neaplikuje sa

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených
vodných živočíchov, prevencia šírenia ochorenia Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease.
živé ryby z Malajzie

neaplikuje sa

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených rýb,
prevencia šírenia ochorenia Tilapia Lake Virus Disease.
potraviny živočíšneho pôvodu vrátane produktov rybolovu

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca podmienky na vývoz, dovoz, produkciu
a uvádzanie na trh týkajúce sa potravín živočíšneho pôvodu
a/alebo produktov rybolovu.
potraviny

neaplikuje sa

Vyhláška o obchodovaní s potravinami, obchodovanie s dovážanými, spracovanými a domácimi potravinami v Togu podlieha
ministerskému schváleniu.
bezpečnosť potravín

neaplikuje sa

Vyhláška o povinnej kontrole prítomnosti mykotoxínov v potravinách.
arómy a zložky potravín s aromatickými vlastnosťami

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky tureckého potravinového kódexu v zmysle
aktualizácie tureckých požiadaviek podľa zmien a doplnkov nariadenia
Európskej komisie (EÚ) č. 1334/2008 o arómach a zložkách potravín
s aromatickými vlastnosťami.
dojčenská výživa a následná výživa, spracované potraviny na báze
obilnín a detská výživa, výživové náhrady konzumované s cieľom
regulácie hmotnosti

1. 12. 2017

Turecký potravinový kódex, ustanovenie požiadaviek na zloženie
výrobkov a informácie uvádzané na potravinách určených pre
dojčatá a malé deti a na výrobkoch slúžiacich ako výživové náhrady,
zoznam látok, ktoré sa môžu pridávať do týchto potravín.
SPS/TUR/94
10. 10. 2017

Turecko

SPS/USA/2959
4. 10. 2017

USA

SPS/USA/2960
4. 10. 2017

USA

aromatizované vinárske výrobky

9. 12. 2017

Turecký potravinový kódex, ustanovenie definícií, popisu, prezentácie a označovania aromatizovaných vín, aromatizovaných
nápojov na báze vína a aromatizovaných vínnych kokteilov,
ochrana zemepisného označovania uvedených aromatizovaných
vinárskych výrobkov.
rôzne komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky

neaplikuje sa

Fluoxastrobin, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky, finálny predpis.
zrno ryže, sladkovodné ryby, kôrovce, mäkkýše a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky
Florpyrauxifen-Benzyl, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí uvedenej látky, finálny predpis.
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SPS/USA/2961
19. 10. 2017

USA

SPS/USA/2962
26. 10. 2017

USA

čerstvé plody Sapodilla (Manilkara zapota van Royen) z Mexika

neaplikuje sa

Regulačné opatrenia pri dovoze komodity, analýza rizík škodcov.
banány, raž, pšenica a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej
látky

neaplikuje sa

Fenpicoxamid, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky, finálny predpis.
SPS/USA/2963
26. 10. 2017

USA

zrno ryže, nelúpaná ryža a iné komodity ovplyvnené rezíduami
pesticídnej látky

neaplikuje sa

Triflumezopyrim, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky, finálny predpis.
SPS/VNM/92
19. 10. 2017

Vietnam

SPS/ZAF/55
19. 10. 2017

Južná Afrika

potraviny rastlinného pôvodu

17. 12. 2017

Predpis, ktorým sa ustanovujú pokyny na implementáciu a novelizáciu opatrení na zaistenie bezpečnosti potravín rastlinného pôvodu
v kompetencii ministerstva poľnohospodárstva.
produkty vodnej kultúry, lastúrniky a mäkkýše určené na ľudskú
spotrebu

60 dní

Povinné špecifikácie na uvedené produkty vodného chovu, požiadavky
zahrňujú reguláciu prítomnosti biologických toxínov, mikrobiologických činiteľov a organizmov spôsobujúcich ochorenia.
SPS/ZAF/56
30. 10. 2017

Južná Afrika

dovážané ryby a produkty rybolovu, mäso v konzerve
Administratívne regulačné požiadavky a povinné špecifikácie na
uvedené výrobky.
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V prípade záujmu o odber Vestníka ÚNMS SR zašlite objednávku na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15
IČO 30810710
DIČ 2020850711
Telefón: 0948/876 002
Fax: 02/654 28 845
Ak ste Vestník odoberali v roku 2016, zašleme faktúru na odber aj na rok 2017.
Prihlásiť sa na odber Vestníka ÚNMS SR možno po celý rok.
Objednať si možno i jednotlivé čísla.
V písomnom styku uvádzajte vždy Vaše IČO, DIČ, IČ DPH.
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