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Vestník ÚNMS SR č. 9/2018

1. NORMALIZÁCIA

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o prijatí slovenských technických noriem,
ich zmien, opráv alebo zrušení
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona
č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, že prijal ďalej uvedené slovenské technické normy, ich zmeny, opravy alebo zrušenie.

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

Schválené STN
1.

STN EN 15502-2-1+A1 Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-1: Osobitná norma určená pre spotrebiče zhotovenia
(07 0253)
C a zhotovenia B2, B3 a B5 s menovitým tepelným príkonom najviac 1 000 kW
(EN 15502-2-1: 2012+A1: 2016)
Vydanie: október 2018
Jej vydaním sa ruší
STN EN 15502-2-1+A1 Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-1: Osobitná norma určená pre spotrebiče zhotovenia
(07 0253)
C a zhotovenia B2, B3 a B5 s menovitým tepelným príkonom najviac 1 000 kW ****)
(EN 15502-2-1: 2012+A1: 2016)
z júna 2017

2.

STN EN 13480-3
(13 3410)
STN EN 13480-3
(13 3410)

3.

STN EN 13135+A1
(27 0040)
STN EN 13135
(27 0040)

4.

STN EN 1907
(27 3010)
STN EN 1907
(27 3010)

Kovové priemyselné potrubia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet
(EN 13480-3: 2017)
Vydanie: október 2018
Jej vydaním sa ruší
Kovové priemyselné potrubia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet ****)
(EN 13480-3: 2017)
z decembra 2017
Žeriavy. Bezpečnosť. Návrh. Požiadavky na vybavenie
(EN 13135: 2013+A1: 2018)
Vydanie: október 2019
Jej vydaním sa ruší
Žeriavy. Bezpečnosť. Návrh. Požiadavky na vybavenie
(EN 13135: 2013)
z augusta 2013
Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Terminológia
(EN 1907: 2017)
Vydanie: október 2018
Jej vydaním sa ruší
Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Terminológia ****)
(EN 1907: 2017)
z mája 2018
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5.

STN EN 62841-3-14
(36 1560)

STN EN 62841-3-14
(36 1560)

6.

STN EN ISO 19085-1
(49 6115)
STN EN ISO 19085-1
(49 6115)

7.

STN EN 16723-2
(65 6590)

STN EN 16723-2
(65 6590)

8.

STN EN 13402-3
(80 7006)

STN EN 13402-3
(80 7006)

9.

STN EN 342
(83 2703)
STN EN 342
(83 2703)

10.

STN EN 14058
(83 2755)
STN EN 14058
(83 2755)

11.

STN EN 16890
(91 1015)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-14: Osobitné požiadavky na prenosné čističe odtokov
(EN 62841-3-14: 2017,
mod IEC 62841-3-14: 2017)
Vydanie: október 2018
Jej vydaním sa ruší
Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-14: Osobitné požiadavky na prenosné čističe odtokov ****)
(EN 62841-3-14: 2017,
mod IEC 62841-3-14: 2017)
z mája 2018
Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 19085-1: 2017)
(EN ISO 19085-1: 2017/AC: 2018)
Vydanie: október 2018
Jej vydaním sa ruší
Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 19085-1: 2017) ****)
(EN ISO 19085-1: 2017)
z januára 2018
Zemný plyn a biometán na používanie v doprave a biometán na dodávanie do plynárenských
sietí. Časť 2: Špecifikácie automobilového paliva
(EN 16723-2: 2017)
Vydanie: október 2018
Jej vydaním sa ruší
Zemný plyn a biometán na používanie v doprave a biometán na dodávanie do plynárenských sietí. Časť 2: Špecifikácie automobilového paliva ****)
(EN 16723-2: 2017)
z januára 2018
Označovanie veľkosti oblečenia Časť 3: Označovanie veľkosti založené na telesných rozmeroch
a intervaloch
(EN 13402-3: 2017)
Vydanie: október 2018
Jej vydaním sa ruší
Označovanie veľkosti odevov. Časť 3: Označovanie veľkosti založené na meraniach tela a rozpätiach ****)
(EN 13402-3: 2017)
z marca 2018
Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy na ochranu proti chladu
(EN 342: 2017)
Vydanie: október 2018
Jej vydaním sa ruší
Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy na ochranu proti chladu ****)
(EN 342: 2017)
z mája 2018
Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam
(EN 14058: 2017)
Vydanie: október 2018
Jej vydaním sa ruší
Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam ****)
(EN 14058: 2017)
z mája 2018
Detský nábytok. Matrace do detských postieľok a kolísok. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
(EN 16890: 2017)
Vydanie: október 2018
Jej vydaním sa ruší
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12.

STN EN 16890
(91 1015)

Detský nábytok. Matrace do detských postelí a kolísok. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné
metódy ****)
(EN 16890: 2017)
z novembra 2017

STN EN 716-1
(91 1019)

Nábytok. Detské postieľky a skladacie detské postieľky do bytových priestorov. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky
(EN 716-1: 2017)
Vydanie: október 2018
Jej vydaním sa ruší
Nábytok. Detské postieľky a skladacie detské postieľky do bytových priestorov. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky ****)
(EN 716-1: 2017)
z januára 2018

STN EN 716-1
(91 1019)

13.

STN EN 716-2
(91 1019)

STN EN 716-2
(91 1019)

14.

STN EN 13306
(95 0101)
STN EN 13306
(95 0101)

Nábytok. Detské postieľky a skladacie detské postieľky do bytových priestorov. Časť 2: Skúšobné metódy
(EN 716-2: 2017)
Vydanie: október 2018
Jej vydaním sa ruší
Nábytok. Detské postieľky a skladacie detské postieľky do bytových priestorov. Časť 2: Skúšobné
metódy ****)
(EN 716-2: 2017)
z januára 2018
Údržba. Terminológia údržby
(EN 13306: 2017)
Vydanie: október 2018
Jej vydaním sa ruší
Údržba. Terminológia údržby
(EN 13306: 2010)
z marca 2011

Opravy STN
15.

STN 33 2000-4-42/A1
/O1

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami
tepla. Zmena A1. Oprava 1
STN 33 2000-4-42/A1 z decembra 2015
Vydanie: október 2018

Normy označené *) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku (predtým
prevzatím originálu), pričom súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku.
Normy označené ***) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
Normy označené ****) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku ÚNMS SR).
Normy označené CD sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou).

Upozornenie redakcie
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 07/2018 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o prijatí technických normalizačných informácií, ich opráv alebo zrušení v bode 3 sa opravuje STN EN ISO 13845/AC na STN EN ISO 13485/AC.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o prijatí európskych noriem alebo medzinárodných noriem, ich zmien, opráv alebo zrušení
do sústavy STN bez prekladu do štátneho jazyka
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že anglické verzie ďalej uvedených európskych a medzinárodných noriem získavajú postavenie
STN. Týmto sa uvedené európske normy alebo medzinárodné normy prijímajú do sústavy slovenských technických noriem
s nasledujúcimi označeniami a triediacimi znakmi (tieto normy sa preberajú len týmto oznámením).

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

Schválené STN
1.

STN EN ISO 11130
(03 8129)
STN EN ISO 11130
(03 8129)

2.

STN EN ISO 2819
(03 8165)

STN EN ISO 2819
(03 8165)

3.

STN EN 287-6
(05 0711)
STN EN 287-6
(05 0711)

4.

STN EN 16842-1
(26 8835)

Korózia kovov a zliatin. Skúška periodickým ponorom do soľného roztoku (ISO 11130: 2017)
(EN ISO 11130: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Korózia kovov a zliatin. Skúška periodickým ponorom do soľného roztoku (ISO 11130: 2010)
(EN ISO 11130: 2010)
z januára 2011
Kovové povlaky na kovových podkladoch. Elektrolyticky a chemicky vylúčené povlaky. Prehľad
metód na skúšanie priľnavosti (ISO 2819: 2017)
(EN ISO 2819: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Kovové povlaky na kovových podkladoch. Elektrolyticky a chemicky vylúčené povlaky. Prehľad metód na skúšanie priľnavosti
(EN ISO 2819: 1994)
z decembra 1998
Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 6: Liatina
(EN 287-6: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 6: Liatina ****)
(EN 287-6: 2010)
z júla 2010
Motorové vozíky. Viditeľnosť. Skúšobná metóda na overovanie. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 16842-1: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
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5.

STN EN 16842-2
(26 8835)

Motorové vozíky. Viditeľnosť. Skúšobná metóda na overovanie. Časť 2: Čelné vozíky so sediacim
vodičom a terénne vozíky so zdvíhacím zariadením až do nosnosti 10 000 kg vrátane
(EN 16842-2: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

6.

STN EN 81-71
(27 4003)

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov
a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 71: Výťahy odolné proti vandalizmu
(EN 81-71: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 31. 8. 2019 ruší
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov
a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 71: Výťahy odolné proti vandalizmu (Konsolidovaný text)
(EN 81-71: 2005+A1: 2006)
z júna 2007

STN EN 81-71+A1
(27 4003)

7.

STN EN IEC 61340-4-3 Elektrostatika. Časť 4-3: Normalizované skúšobné metódy pre špecifické aplikácie. Obuv
(34 6440)
(EN IEC 61340-4-3: 2018,
IEC 61340-4-3: 2017)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 17. 1. 2021 ruší
STN EN 61340-4-3
Elektrostatika. Časť 4-3: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Obuv ****)
(34 6440)
(EN 61340-4-3: 2001,
IEC 61340-4-3: 2001)
z augusta 2002

8.

STN EN IEC 61340-4-4 Elektrostatika. Časť 4-4: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Elektrostatic(34 6440)
ká klasifikácia pružných strednoobjemových kontajnerov (FIBC)
(EN IEC 61340-4-4: 2018,
IEC 61340-4-4: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 6. 3. 2021 ruší
STN EN 61340-4-4
Elektrostatika. Časť 4-4: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Elektrostatická
(34 6440)
klasifikácia pružných strednoobjemových kontajnerov (FIBC) ****)
(EN 61340-4-4: 2012,
IEC 61340-4-4: 2012)
z augusta 2012

9.

STN EN IEC 61340-4-5 Elektrostatika. Časť 4-5: Normalizované skúšobné metódy pre špecifické aplikácie. Metódy cha(34 6440)
rakterizovania elektrostatickej ochrany obuvou a podlahou v kombinácii s osobou
(EN IEC 61340-4-5: 2018,
IEC 61340-4-5: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 22. 2. 2021 ruší
STN EN 61340-4-5
Elektrostatika. Časť 4-5: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Metódy na
(34 6440)
charakteristiku elektrostatickej ochrany obuvi a podlahy v kombinácii s osobou ****)
(EN 61340-4-5: 2004,
IEC 61340-4-5: 2004)
z februára 2005

10.

STN EN IEC 62631-3-11 Dielektrické a odporové vlastnosti tuhých izolačných materiálov. Časť 3-11: Určovanie odporo(34 6460)
vých vlastností (jednosmerné DC metódy). Vnútorný odpor a vnútorná rezistivita. Metóda pre
impregnačné a povlakové materiály
(EN IEC 62631-3-11: 2018,
IEC 62631-3-11: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
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11.

STN EN IEC 62677-3101
(34 6536)

Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky na nízke (LV) a vysoké (MV) napätie. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 101: Teplom zmraštiteľné polyolefínové tvarované súčiastky
na nízke (LV) napätie
(EN IEC 62677-3-101: 2018,
IEC 62677-3-101: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

12.

STN EN IEC 62677-3102
(34 6536)

Teplom zmraštiteľné tvarované súčiastky na nízke (LV) a vysoké (MV) napätie. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 102: Teplom zmraštiteľné polyolefínové tvarované súčiastky na
vysoké (MV) napätie odolné proti plazivým prúdom
(EN IEC 62677-3-102: 2018,
IEC 62677-3-102: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

13.

STN EN IEC 60230
(34 7004)

Impulzné skúšky káblov a ich príslušenstva
(EN IEC 60230: 2018,
IEC 60230: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 14. 2. 2021 ruší
Impulzné skúšky káblov a ich súborov ****)
(EN 60230: 2002,
IEC 60230: 1966)
zo septembra 2002

STN EN 60230
(34 7004)

14.

STN EN IEC 60793-1-54 Optické vlákna. Časť 1-54: Metódy merania a skúšobné postupy. Ožarovanie gama
(35 9213)
(EN IEC 60793-1-54: 2018,
IEC 60793-1-54: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 16. 02. 2021 ruší
STN EN 60793-1-54
Optické vlákna. Časť 1-54: Metódy merania a skúšobné postupy. Ožarovanie gama ****)
(35 9213)
(EN 60793-1-54: 2013,
IEC 60793-1-54: 2012)
z augusta 2013

15.

STN EN IEC 61754-7-2 Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Rozhrania optických konektorov. Časť 7-2: Sku(35 9244)
pina konektorov typu MPO. Dva rady vlákien
(EN IEC 61754-7-2: 2018,
IEC 61754-7-2: 2017)
Platí od 1. 10. 2018
Spolu s STN EN 61754-7-1 z apríla 2015 sa 17. 1. 2019 ruší
STN EN 61754-7
Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Rozhrania optických konektorov. Časť 7: Skupina
(35 9244)
konektorov typu MPO ****)
(EN 61754-7: 2008,
IEC 61754-7: 2008)
z marca 2009

16.

STN EN IEC 62343-5-2 Dynamické moduly. Časť 5-2: Skúšobné metódy. Prepínač 1xN s pevným rastrom selektívny na
(35 9258)
vlnové dĺžky. Meranie dynamického presluchu
(EN IEC 62343-5-2: 2018,
IEC 62343-5-2: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

17.

STN EN 50643
(36 1055)

Elektrické a elektronické zariadenia pre domácnosť a kanceláriu. Meranie spotreby energie sieťového pohotovostného prístupového zariadenia
(EN 50643: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

18.

STN EN 50173-1
(36 7253)

Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 50173-1: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 19. 3. 2021 ruší
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19.

STN EN 50173-1
(36 7253)

Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 50173-1: 2011)
z mája 2012

STN EN 50173-2
(36 7253)

Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 2: Kancelárske priestory
(EN 50173-2: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 19. 3. 2021 ruší
Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 2: Kancelárske priestory
(EN 50173-2: 2007)
z mája 2008

STN EN 50173-2
(36 7253)
20.

STN EN 50173-3
(36 7253)
STN EN 50173-3
(36 7253)

21.

STN EN 50173-4
(36 7253)
STN EN 50173-4
(36 7253)

22.

STN EN 50173-5
(36 7253)
STN EN 50173-5
(36 7253)

23.

STN EN 50173-6
(36 7253)
STN EN 50173-6
(36 7253)

Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 3: Priemyselné priestory
(EN 50173-3: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 19. 3. 2021 ruší
Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 3: Priemyselné priestory
(EN 50173-3: 2007)
z augusta 2008
Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 4: Obytné priestory
(EN 50173-4: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 19. 3. 2021 ruší
Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 4: Obytné priestory
(EN 50173-4: 2007)
z mája 2008
Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 5: Priestory výpočtových stredísk
(EN 50173-5: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 19. 3. 2021 ruší
Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 5: Výpočtové strediská
(EN 50173-5: 2007)
z mája 2008
Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 6: Distribuované služby v budovách
(EN 50173-6: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 19. 3. 2021 ruší
Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 6: Distribučné služby v budovách ****)
(EN 50173-6: 2013)
z februára 2014

24.

STN EN 50527-2-2
(36 7938)

Postup posudzovania expozície pracovníkov s aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami elektromagnetickým poliam. Časť 2-2: Špecifické hodnotenie pre pracovníkov s implantovateľnými kardioverter defibrilátormi (ICD)
(EN 50527-2-2: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

25.

STN EN IEC 60268-3
(36 8305)

Elektroakustické zariadenia. Časť 3: Zosilňovače
(EN IEC 60268-3: 2018,
IEC 60268-3: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 30. 5. 2021 ruší
Elektroakustické zariadenia. Časť 3: Zosilňovače ****)
(EN 60268-3: 2013,
IEC 60268-3: 2013)
z novembra 2013

STN EN 60268-3
(36 8305)
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26.

STN EN IEC 62680-1-2 Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti. Špecifi(36 8365)
kácia napájania elektrickou energiou cez USB
(EN IEC 62680-1-2: 2018,
IEC 62680-1-2: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 17. 5. 2021 ruší
STN EN 62680-1-2
Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti. Špecifi(36 8365)
kácia napájania elektrickou energiou cez USB ****)
(EN 62680-1-2 Oct.: 2017,
IEC 62680-1-2: 2017)
z marca 2018

27.

STN EN IEC 62680-1-4 Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-4: Špecifikácia autentifiká(36 8365)
cie USB typ CTM
(EN IEC 62680-1-4: 2018,
IEC 62680-1-4: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

28.

STN EN 419212-5
(36 9719)

STN EN 419212-1
(36 9724)
STN EN 419212-2
(36 9724)

29.

STN EN 419212-4
(36 9721)

STN EN 419212-1
(36 9724)
STN EN 419212-2
(36 9724)

30.

STN EN ISO 4885
(42 0004)
STN EN ISO 4885
(42 0004)

31.

STN EN 15024-2
(42 0623)

Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné služby. Časť 5: Dôveryhodné eSlužby
(EN 419212-5: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Spolu s STN EN 419212-1, STN EN 419212-3, STN EN 419212-2 a STN EN 419212-4 ruší
Aplikačné rozhranie pre smart karty používané ako bezpečné zariadenia na vyhotovenie podpisu.
Časť 1: Základné služby ****)
(EN 419212-1: 2014)
z júna 2015
Aplikačné rozhranie pre smart karty používané ako bezpečné zariadenia na vyhotovenie podpisu.
Časť 2: Dodatočné služby ****)
(EN 419212-2: 2014)
z júna 2015
Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné služby. Časť 4: Protokoly špecifické pre ochranu osobných údajov
(EN 419212-4: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Spolu s STN EN 419212-1, STN EN 419212-3, STN EN 419212-2 a STN EN 419212-5 ruší
Aplikačné rozhranie pre smart karty používané ako bezpečné zariadenia na vyhotovenie podpisu.
Časť 1: Základné služby ****)
(EN 419212-1: 2014)
z júna 2015
Aplikačné rozhranie pre smart karty používané ako bezpečné zariadenia na vyhotovenie podpisu.
Časť 2: Dodatočné služby ****)
(EN 419212-2: 2014)
z júna 2015
Železné výrobky. Tepelné spracovanie. Slovník (ISO 4885: 2018)
(EN ISO 4885: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Železné výrobky. Tepelné spracovanie. Slovník (ISO 4885: 2017) ****)
(EN ISO 4885: 2017)
z augusta 2017
Meď a zliatiny medi. Stanovenie obsahu zinku. Časť 2: Metóda plameňovej atómovej absorpčnej
spektrometrie (FAAS)
(EN 15024-2: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
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32.

STN EN 15024-2
(42 0623)

Meď a zliatiny medi. Stanovenie obsahu zinku. Časť 2: Metóda plameňovej atómovej absorpčnej
spektrometrie (FAAS) ****)
(EN 15024-2: 2006)
z mája 2007

STN EN ISO 4506
(42 0892)

Spekané karbidy. Skúška tlakom (ISO 4506: 2018)
(EN ISO 4506: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Spekané karbidy. Skúška tlakom (ISO 4506: 1979)
(EN 24506: 1993)
z októbra 2001

STN EN 24506
(42 0892)
33.

STN EN 12814-4
(64 0367)
STN EN 12814-4
(64 0367)

34.

STN EN ISO 11357-6
(64 0748)

STN EN ISO 11357-6
(64 0748)

35.

STN EN 13476-1
(64 3218)

STN EN 13476-1
(64 3218)

36.

STN EN 13476-2
(64 3218)

STN EN 13476-2
(64 3218)

Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 4: Skúška odlupovaním
(EN 12814-4: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Skúšanie zváraných spojov polotovarov z termoplastov. Časť 4: Skúška odlupovaním ****)
(EN 12814-4: 2001)
z júna 2002
Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 6: Stanovenie oxidačno-indukčného času
(izotermický OIT) a oxidačno-indukčnej teploty (dynamická OIT) (ISO 11357-6: 2018)
(EN ISO 11357-6: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Plasty. Diferenčná snímacia kalorimetria (DSC). Časť 6: Stanovenie oxidačno-indukčného času (izotermický OIT) a oxidačno-indukčnej teploty (dynamická OIT) (ISO 11357-6: 2008) ****)
(EN ISO 11357-6: 2013)
zo septembra 2013
Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi.
Potrubné systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE). Časť 1: Všeobecné požiadavky a funkčné charakteristiky
(EN 13476-1: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Potrubné
systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP)
a polyetylénu (PE). Časť 1: Všeobecné požiadavky a funkčné charakteristiky
(EN 13476-1: 2007)
z decembra 2007
Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi.
Potrubné systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE). Časť 2: Špecifikácie rúr a tvaroviek s hladkým vnútorným a vonkajším povrchom a systému, typ A
(EN 13476-2: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Potrubné
systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP)
a polyetylénu (PE). Časť 2: Špecifikácie rúr a tvaroviek s hladkým vnútorným a vonkajším povrchom a systému, typ A
(EN 13476-2: 2007)
z decembra 2007
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37.

STN EN 13476-3
(64 3218)

STN EN 13476-3+A1
(64 3218)

Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi.
Potrubné systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE). Časť 3: Špecifikácie rúr a tvaroviek s hladkým vnútorným a profilovaným vonkajším povrchom a systému, typ B
(EN 13476-3: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Potrubné
systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP)
a polyetylénu (PE). Časť 3: Špecifikácie rúr a tvaroviek s hladkým vnútorným a profilovaným vonkajším povrchom a systému, typ B (Konsolidovaný text)
(EN 13476-3: 2007+A1: 2009)
z mája 2009

38.

STN P CEN/TS 17158
(64 5030)

Kompozity vyrobené z materiálov na báze celulózy a termoplastov (drevoplastové kompozity
(WPC) alebo kompozity s prírodnými vláknami (NFC)). Stanovenie veľkosti častíc lignocelulózového materiálu
(CEN/TS 17158: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 31. 10. 2020.

39.

STN EN 13016-1
(65 6083)

Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 1: Určovanie tlaku pár pri nasýtení vzduchom (ASVP)
a výpočet ekvivalentu tlaku suchých pár (DVPE)
(EN 13016-1: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 1: Určovanie tlaku pár pri nasýtení vzduchom (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých pár (DVPE)
(EN 13016-1: 2007)
z marca 2008

STN EN 13016-1
(65 6083)

40.

STN EN 13016-3
(65 6083)

Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 3: Určovanie tlaku pár a výpočet ekvivalentu tlaku suchých pár (DVPE) (Metóda trojnásobnej expanzie)
(EN 13016-3: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

41.

STN EN ISO 10364
(66 8572)

Konštrukčné lepidlá. Stanovenie spracovateľnosti (použiteľnosti) viaczložkových lepidiel (ISO 10364:
2015)
(EN ISO 10364: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Konštrukčné lepidlá. Stanovenie času spracovateľnosti viaczložkových lepidiel ****)
(EN 14022: 2010)
z júla 2010

STN EN 14022
(66 8572)
42.

STN EN ISO 21028-2
(69 7252)

STN EN 1252-2
(69 7252)
43.

STN EN ISO 7345
(73 0543)

Kryogénne nádoby. Požiadavky na húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách. Časť 2: Teploty
medzi -80 °C a -20 °C (ISO 21028-2: 2018)
(EN ISO 21028-2: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Kryogénne nádoby. Materiály. Časť 2: Požiadavky na húževnatosť pri teplotách od -80 °C do -20 °C ***)
(EN 1252-2: 2001)
z októbra 2002
Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Fyzikálne veličiny a definície (ISO 7345:
2018)
(EN ISO 7345: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
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44.

STN EN ISO 7345
(73 0543)

Tepelná izolácia. Fyzikálne veličiny a definície (ISO 7345: 1987)
(EN ISO 7345: 1995)
z októbra 1998

STN EN 12977-1
(74 7203)

Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 1: Všeobecné požiadavky na solárne ohrievače vody a kombinované systémy
(EN 12977-1: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 31. 10. 2018 ruší
Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 1: Všeobecné požiadavky na solárne ohrievače vody a kombinované systémy ****)
(EN 12977-1: 2012)
z októbra 2012

STN EN 12977-1
(74 7203)

45.

STN EN 12977-2
(74 7203)

STN EN 12977-2
(74 7203)

46.

STN EN 12977-3
(74 7203)

STN EN 12977-3
(74 7203)

47.

STN EN 12977-5
(74 7203)

STN EN 12977-5
(74 7203)

48.

STN EN 16932-1
(75 0162)

STN EN 1091
(75 6120)
STN EN 1671
(75 6125)
49.

STN EN 16932-2
(75 0162)

Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 2: Metódy skúšania
pre solárne ohrievače vody a kombinované systémy
(EN 12977-2: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 31. 10. 2018 ruší
Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 2: Metódy skúšania
pre solárne ohrievače vody a kombinované systémy ****)
(EN 12977-2: 2012)
z októbra 2012
Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 3: Metódy skúšania
parametrov solárnych zásobníkov na ohrev vody
(EN 12977-3: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 31. 10. 2018 ruší
Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 3: Metódy skúšania parametrov solárnych zásobníkov na ohrev vody ****)
(EN 12977-3: 2012)
z októbra 2012
Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 5: Metódy skúšania
parametrov regulačného zariadenia
(EN 12977-5: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 31. 10. 2018 ruší
Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 5: Metódy skúšania parametrov regulačného zariadenia ****)
(EN 12977-5: 2012)
z októbra 2012
Systémy stôk a kanalizačných potrubí mimo budov. Čerpacie systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 16932-1: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Podtlakové kanalizačné systémy mimo budov
(EN 1091: 1996)
z augusta 2000
Tlakové kanalizačné systémy mimo budov
(EN 1671: 1997)
zo septembra 2000
Systémy stôk a kanalizačných potrubí mimo budov. Čerpacie systémy. Časť 2: Pretlakové systémy
(EN 16932-2: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
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50.

STN EN 16932-3
(75 0162)

Systémy stôk a kanalizačných potrubí mimo budov. Čerpacie systémy. Časť 3: Podtlakové systémy
(EN 16932-3: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

51.

STN EN ISO 11298-1
(75 5407)

Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných vodovodných sietí. Časť 1: Všeobecne
(ISO 11298-1: 2018)
(EN ISO 11298-1: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 1. 11. 2018 ruší
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných vodovodných sietí. Časť 1: Všeobecne (ISO 11298-1:
2010) ****)
(EN ISO 11298-1: 2011)
z októbra 2011

STN EN ISO 11298-1
(75 5407)

52.

STN EN ISO 11297-1
(75 6131)

STN EN ISO 11297-1
(75 6131)

Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných tlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 1: Všeobecne (ISO 11297-1: 2018)
(EN ISO 11297-1: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa 1. 11. 2018 ruší
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných tlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 1: Všeobecne (ISO 11297-1: 2013)
(EN ISO 11297-1: 2013)
z novembra 2013

53.

STN EN ISO 10256-2
(83 2140)

Ochranné prostriedky na používanie v ľadovom hokeji. Časť 2: Ochrana hlavy pre korčuliarov
(ISO 10256-2: 2016)
(EN ISO 10256-2: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

54.

STN EN ISO 10256-3
(83 2140)

Ochranné prostriedky na používanie v ľadovom hokeji. Časť 3: Chrániče tváre pre korčuliarov
(ISO 10256-3: 2016)
(EN ISO 10256-3: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

55.

STN EN ISO 10256-4
(83 2140)

Ochranné prostriedky na používanie v ľadovom hokeji. Časť 4: Ochrana hlavy a tváre pre brankárov (ISO 10256-4: 2016)
(EN ISO 10256-4: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

56.

STN EN 144-1
(83 2224)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 1: Závitové spojenie na
vstupnom hrdle
(EN 144-1: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 1: Závitové spojenie čapu
ventilu ***)
(EN 144-1: 2000)
z augusta 2002

STN EN 144-1
(83 2224)

57.

STN EN 144-2
(83 2224)

STN EN 144-2
(83 2224)

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 2: Závitové spojenie na
výstupnom hrdle
(EN 144-2: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 2: Závitové spojenie na výstupe
(EN 144-2: 1998)
z októbra 2001
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58.

STN EN 689
(83 3610)

STN EN 689
(83 3610)

Pracovná expozícia. Meranie inhalačnej expozície chemickým látkam. Stratégia na skúšanie zhody s limitnými hodnotami pracovnej expozície
(EN 689: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Jej oznámením sa ruší
Ovzdušie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalačnej expozície chemickým látkam na porovnanie s limitnými hodnotami a stratégia merania
(EN 689: 1995)
z decembra 2000

59.

STN EN 300 175-1
V2.7.1
(87 0175)

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 1: Prehľad
(EN 300 175-1: 2017 V2.7.1)
Platí od 1. 10. 2018

60.

STN EN 300 175-2
V2.7.1
(87 0175)

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 2: Fyzická vrstva (PHL)
(EN 300 175-2: 2017 V2.7.1)
Platí od 1. 10. 2018

61.

STN EN 300 175-3
V2.7.1
(87 0175)

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 3: Vrstva riadenia
prístupu na prenosové prostredie (MAC)
(EN 300 175-3: 2017 V2.7.1)
Platí od 1. 10. 2018

62.

STN EN 300 175-4
V2.7.1
(87 0175)

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 4: Vrstva riadenia
dátového spoja (DLC)
(EN 300 175-4: 2017 V2.7.1)
Platí od 1. 10. 2018

63.

STN EN 300 175-5
V2.7.1
(87 0175)

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 5: Sieťová (NWK)
vrstva
(EN 300 175-5: 2017 V2.7.1)
Platí od 1. 10. 2018

64.

STN EN 300 175-6
V2.7.1
(87 0175)

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 6: Identity a adresovanie
(EN 300 175-6: 2017 V2.7.1)
Platí od 1. 10. 2018

65.

STN EN 300 175-7
V2.7.1
(87 0175)

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 7: Charakteristiky
zabezpečenia
(EN 300 175-7: 2017 V2.7.1)
Platí od 1. 10. 2018

66.

STN EN 300 175-8
V2.7.1
(87 0175)

Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Spoločné rozhranie (CI). Časť 8: Kódovanie a prenos hovoru a zvuku
(EN 300 175-8: 2017 V2.7.1)
Platí od 1. 10. 2018

67.

STN EN 300 224 V2.1.1 Pozemná pohyblivá služba. Rádiové zariadenia na použitie v pagingovej službe pracujúce v kmi(87 0224)
točtovom pásme od 25 MHz do 470 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 300 224: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

68.

STN EN 300 338-1
V1.4.2
(87 0338)

Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo
VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky
(EN 300 338-1: 2017 V1.4.2)
Platí od 1. 10. 2018
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69.

STN EN 300 392-3-3
V1.4.1
(87 0392)

Pozemská hromadná rádiová sieť (TETRA). Hlas a dáta (V+D). Časť 3: Spolupráca v medzisystémovom rozhraní (ISI). Oddiel 3: Prídavná vlastnosť siete, skupinové volanie (ANF-ISIGC)
(EN 300 392-3-3: 2017 V1.4.1)
Platí od 1. 10. 2018

70.

STN EN 300 422-4
V2.1.1
(87 0422)

Bezšnúrové mikrófony. Zvukové PMSE až do 3 GHz. Časť 4: Asistenčné naslúchacie zariadenia
vrátane osobných zvukových zosilňovačov a indukčných systémov až do 3 GHz. Harmonizovaná
norma pokrývajuca základné požadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 300 422-4: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

71.

STN EN 300 444 V2.5.1 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Profil kmeňového prístupu (GAP)
(87 0444)
(EN 300 444: 2017 V2.5.1)
Platí od 1. 10. 2018

72.

STN EN 300 472 V1.4.1 Digitálne televízne vysielanie (DVB). Špecifikácia na prenos teletextu v bitovom toku DVB systé(87 0472)
mu B podľa ITU-R
(EN 300 472: 2017 V1.4.1)
Platí od 1. 10. 2018

73.

STN EN 300 698 V2.2.1 Rádiové telefónne vysielače a prijímače prevádzkované v pásmach VHF a používané v plavebnej
(87 0698)
pohyblivej službe na vnútrozemských vodných trasách. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na
základné požiadavky podľa článku 3.2 a 3.3(g) smernice 2014/53/EÚ
(EN 300 698: 2017 V2.2.1)
Platí od 1. 10. 2018

74.

STN EN 300 797 V1.3.1 Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB). Distribučné rozhrania. Rozhranie prenosovej služby (STI)
(87 0797)
(EN 300 797: 2017 V1.3.1)
Platí od 1. 10. 2018

75.

STN EN 301 178 V2.2.2 Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) používané v námornej
(87 1178)
pohyblivej službe v pásmach VHF (okrem systému GMDSS). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa
na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 178: 2017 V2.2.2)
Platí od 1. 10. 2018

76.

STN EN 301 357 V2.1.1 Bezkáblové zvukové zariadenia pracujúce v kmitočtovom pásme od 25 MHz do 2 000 MHz. Har(87 1357)
monizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 301 357: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

77.

STN EN 301 428 V2.1.2 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na koncovú stanicu s veľmi
(87 1428)
malou apertúrou (VSAT). Družicové zemské stanice určené len na vysielanie, vysielanie/príjem
alebo len na príjem, pracujúce vo frekvenčných pásmach 11/12/14 GHz, vzťahujúce sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 301 428: 2017 V2.1.2)
Platí od 1. 10. 2018

78.

STN EN 301 843-1
V2.2.1
(87 1843)

Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Harmonizovaná norma na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 1: Spoločné technické požiadavky
(EN 301 843-1: 2017 V2.2.1)
Platí od 1. 10. 2018

79.

STN EN 301 843-2
V2.2.1
(87 1843)

Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Harmonizovaná norma na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF
(EN 301 843-2: 2017 V2.2.1)
Platí od 1. 10. 2018
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80.

STN EN 301 843-5
V2.2.1
(87 1843)

Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb.
Harmonizovaná norma na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF
(EN 301 843-5: 2017 V2.2.1)
Platí od 1. 10. 2018

81.

STN EN 301 843-6
V2.2.1
(87 1843)

Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Harmonizovaná norma na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 6: Osobitné podmienky na zemské
stanice na palubách plavidiel vysielajúce na frekvenciách nad 3 GHz
(EN 301 843-6: 2017 V2.2.1)
Platí od 1. 10. 2018

82.

STN EN 301 843-7
V1.1.1
(87 1843)

Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Harmonizovaná norma na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 7: Osobitné podmienky na námorné zariadenia pre rádiové širokopásmové spojenie
(EN 301 843-7: 2017 V1.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

83.

STN EN 301 893 V2.1.1 RLAN 5 GHz. Harmonizovaná norma pokrývajúca základné požiadavky článku 3.2 Smernice
(87 1893)
2014/53/EU
(EN 301 893: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

84.

STN EN 301 908-2
V11.1.2
(87 1908)

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku
3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 2: Používateľské zariadenia (UE) CDMA s priamym rozprestrením
(UTRA FDD)
(EN 301 908-2: 2017 V11.1.2)
Platí od 1. 10. 2018

85.

STN EN 301 908-3
V11.1.3
(87 1908)

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2
smernice 2014/53/EÚ. Časť 3: Základňové stanice (BS) CDMA s priamym rozprestrením (UTRA FDD)
(EN 301 908-3: 2017 V11.1.3)
Platí od 1. 10. 2018

86.

STN EN 301 908-13
V11.1.2
(87 1908)

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku
3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 13: Používateľské zariadenia (UE) zdokonaleného univerzálneho
pozemského rádiového prístupu (E-UTRA)
(EN 301 908-13: 2017 V11.1.2)
Platí od 1. 10. 2018

87.

STN EN 301 908-14
V11.1.2
(87 1908)

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku
3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 14: Základňové stanice (BS) zdokonaleného univerzálneho pozemského rádiového prístupu (E-UTRA)
(EN 301 908-14: 2017 V11.1.2)
Platí od 1. 10. 2018

88.

STN EN 301 908-18
V11.1.2
(87 1908)

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku
3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 18: Základňové stanice (BS) rádiových zariadení s viacerými štandardmi (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE
(EN 301 908-18: 2017 V11.1.2)
Platí od 1. 10. 2018

89.

STN EN 301 925 V1.5.1 Rádiotelefónne vysielače a prijímače pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF.
(87 1925)
Technické charakteristiky a metódy merania
(EN 301 925: 2017 V1.5.1)
Platí od 1. 10. 2018

90.

STN EN 301 926 V1.3.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Norma na rádiové frekvencie a moduláciu pre
(87 1926)
telemetriu, ovládanie a priestorové umiestnenie (TCR) geostacionárnych komunikačných družíc
(EN 301 926: 2017 V1.3.1)
Platí od 1. 10. 2018
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91.

STN EN 302 017 V2.1.1 Vysielacie zariadenia pre rozhlasové vysielanie s amplitúdovou moduláciou (AM). Harmonizova(87 2017)
ná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 302 017: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

92.

STN EN 302 018 V2.1.1 Vysielacie zariadenia pre frekvenčne modulované (FM) rozhlasové vysielanie. Harmonizovaná
(87 2018)
norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
(EN 302 018: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

93.

STN EN 302 054 V2.1.1 Pomocné prostriedky meteorológie (Met Aids). Rádiosondy používané vo frekvenčnom pásme
(87 2054)
od 400,15 MHz do 406 MHz s úrovňami výkonu do 200 mW. Harmonizovaná norma vzťahujúca
sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 302 054: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

94.

STN EN 302 065-5
V1.1.1
(87 2065)

Zariadenia krátkeho dosahu (SRD) využívajúce technológiu ultraširokého pásma (UWB).
Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice
2014/53/EU. Časť 5: Zariadenia využívajúce technológiu UWB na palubách lietadel
(EN 302 065-5: 2017 V1.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

95.

STN EN 302 217-1
V3.1.1
(87 2217)

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 1:
Prehľad a spoločné charakteristiky nezávislé od systému
(EN 302 217-1: 2017 V3.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

96.

STN EN 302 217-2
V3.1.1
(87 2217)

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2:
Digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 GHz do 86 GHz. Harmonizovaná
norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 302 217-2: 2017 V3.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

97.

STN EN 302 217-4
V2.1.1
(87 2217)

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 4:
Antény
(EN 302 217-4: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

98.

STN EN 302 264 V2.1.1 Zariadenia krátkeho dosahu. Telematika v doprave a prevádzke (TTT). Radarové zariadenia krát(87 2264)
keho dosahu pracujúce vo frekvenčných pásmach od 77 GHz do 81 GHz. Harmonizovaná norma
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 302 264: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

99.

STN EN 302 288 V2.1.1 Zariadenia krátkeho dosahu. Telematika v doprave a prevádzke (TTT). Ultraširokopásmové
(87 2288)
radarové zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach od 24,25 GHz do 26,65 GHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 302 288: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

100. STN EN 302 296 V2.1.1 Vysielače pozemného digitálneho televízneho vysielania. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa
(87 2296)
na základné požiadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 302 296: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018
101. STN EN 302 454 V2.1.1 Pomocné prostriedky meteorológie (Met Aids). Rádiosondy používané vo frekvenčnom pásme
(87 2454)
od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 302 454: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

17

Vestník ÚNMS SR č. 9/2018

102. STN EN 302 536 V2.1.1 Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom rozsahu od 315 kHz do
(87 2536)
600 kHz pre veterinárne implantabilné prostriedky veľmi nízkeho výkonu (ULP-AID) a periférne
zariadenia. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 302 536: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018
103. STN EN 302 567 V2.1.1 Rádiové zariadenia pracujúce pri prenosových rýchlostiach násobku gigabitov vo frekvenčnom
(87 2567)
pásme 60 GHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 302 567: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018
104. STN EN 302 617 V2.2.1 Pozemné rádiové vysielače, prímače a zostavy vysielač/prímač UHF pre leteckú pohyblivú službu
(87 2617)
UHF, používajúce amplitúdovú moduláciu. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadiavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 302 617: 2017 V2.2.1)
Platí od 1. 10. 2018
105. STN EN 302 636-4-1
V1.3.1
(87 2636)

Inteligentné dopravné systémy (ITS). Vozidlové komunikácie. Geosieťovanie. Časť 4: Geografické
riešenie a smerovanie pre komunikácie bod-bod a bod-viac bodov. Oddiel 1: Funkcie nezávislé
od médií
(EN 302 636-4-1: 2017 V1.3.1)
Platí od 1. 10. 2018

106. STN EN 302 636-5-1
V2.1.1
(87 2636)

Inteligentné dopravné systémy (ITS). Vozidlové komunikácie. Geosieťovanie. Časť 5: Transportné
protokoly
(EN 302 636-5-1: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018

107. STN EN 302 885 V2.2.3 Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú
(87 2885)
službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy H. Harmonizovaná norma
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 a 3.3(g) smernice 2014/53/EÚ
(EN 302 885: 2017 V2.2.3)
Platí od 1. 10. 2018
108. STN EN 303 146-4
V1.1.2
(87 3146)

Rekonfigurovateľné rádiové systémy (RRS). Informačné modely a protokoly mobilných zariadení
(MD). Rádiové programovacie rozhranie (RPI)
(EN 303 146-4: 2017 V1.1.2)
Platí od 1. 10. 2018

109. STN EN 303 276 V1.1.1 Námorné širokopásmové rádiové spojenie pracujúce vo frekvenčných pásmach od 5 852 MHz do
(87 3276)
5 872 MHz a/alebo od 5 880 MHz do 5 900 MHz pre lodnú a pobrežnú inštaláciu určené pre vykonávanie koordinovanej činnosti. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky
podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 303 276: 2017 V1.1.1)
Platí od 1. 10. 2018
110. STN EN 303 316 V1.1.1 Širokopásmová priama komunikácia vzduch-zem. Zariadenia pracujúce vo frekvenčných rozsa(87 3316)
hoch od 1 900 MHz do 1 920 MHz a od 5 855 MHz do 5 875 MHz. Antény pre tvarovanie zväzku.
Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 303 316: 2017 V1.1.1)
Platí od 1. 10. 2018
111. STN EN 303 348 V1.1.2 Systémy indukčných smyčiek určené na pomoc sluchovo postihnutým vo frekvenčnom rozsahu
(87 3348)
od 10 Hz do 9 kHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2
Smernice 2014/53/EU
(EN 303 348: 2017 V1.1.2)
Platí od 1. 10. 2018
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112. STN EN 303 402 V2.1.1 Námorné pohyblivé vysielače a prímače na použitie v pásmach MF a HF. Harmonizovaná norma
(87 3402)
vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článkov 3.2 a 3.3(g) Smernice 2014/53/EU
(EN 303 402: 2017 V2.1.1)
Platí od 1. 10. 2018
113. STN EN 303 402 V2.1.2 Námorné pohyblivé vysielače a prímače na použitie v pásmach MF a HF. Harmonizovaná norma
(87 3402)
vzťahujúca sa na základné požadiavky podľa článkov 3.2 a 3.3(g) Smernice 2014/53/EU
(EN 303 402: 2017 V2.1.2)
Platí od 1. 10. 2018
114. STN EN 303 405 V1.1.1 Pozemná pohyblivá služba. Analógové a digitálne zariadenie PMR446. Harmonizovaná norma vz(87 3405)
ťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 303 405: 2017 V1.1.1)
Platí od 1. 10. 2018
115. STN EN 303 413 V1.1.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Prímače globálnych navigačných družicových sys(87 3413)
témov (GNSS). Rádiové zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 164 MHz do 1 300
MHz a od 1 559 MHz do 1 610 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 303 413: 2017 V1.1.1)
Platí od 1. 10. 2018
116. STN EN 303 417 V1.1.1 Systémy bezdrátového prenosu výkonu využívajúce iné technológie než vysokofrekvenčný zvä(87 3417)
zok vo frekvenciách od 19 kHz do 21 kHz, od 59 kHz do 61 kHz, od 79 kHz do 90 kHz, od 100 kHz
do 300 kHz, od 6765 kHz do 6795 kHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 303 417: 2017 V1.1.1)
Platí od 1. 10. 2018
117. STN EN 303 423 V1.1.1 Environmentálne inžinierstvo (EE). Elektrické a elektronické zariadenia určené pre domácnosť
a kancelárie. Meranie spotreby elektrickej energie u prepojovacích zariadení v pohotovostnom
(87 3423)
režime pri pripojení na sieť. Harmonizovaná norma pokrývajúca metódu merania podľa nariadenia ES 1275/2008 zmeneného nariadením EU 801/2013
(EN 303 423: 2017 V1.1.1)
Platí od 1. 10. 2018
118. STN EN 303 447 V1.1.1 Zariadenia krátkeho dosahu (SRD). Systémy indukčných smyčiek pre robotické sekačky vo frek(87 3447)
venčnom rozsahu od 0 Hz do 148,5 kHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 303 447: 2017 V1.1.1)
Platí od 1. 10. 2018
119. STN EN 303 980 V1.1.1 Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma pre pevne inštalované zemské
(87 3980)
stanice a za pohybu pracujúce zemské stanice komunikujúce s negeostacionárnymi družicovými
systémami (NEST) vo frekvenčnom pásme od 11 GHz do 14 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 Smernice 2014/53/EU
(EN 303 980: 2017 V1.1.1)
Platí od 1. 10. 2018
120. STN EN 319 412-5
V2.2.1
(87 9412)

Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 5: Vyhlásenia QC
(EN 319 412-5: 2017 V2.2.1)
Platí od 1. 10. 2018
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Zrušené STN
121. STN 34 7471-3

Káble s minerálnou izoláciou na menovité napätie do 750 V. Časť 3: Návod na používanie ****)
(HD 586.3 S1: 2001)
z novembra 2001
Zrušená od 1. 10. 2018
STN zrušená na základe CENELEC rozhodnutia D 160/C025 o zrušení HD 586.3 S1: 2001.

Zmeny STN
122. STN EN 61770/A11
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pripájané na vodovodnú sieť. Zabránenie spätnému nasávaniu a poruchám
hadicových sústav. Zmena A11
STN EN 61770 z januára 2010
(EN 61770: 2009/A11: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
STN EN 61770 z januára 2010 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 18. 5. 2021.

123. STN EN ISO 5395-1/A1 Záhradné stroje. Bezpečnostné požiadavky na kosačky na trávu so spaľovacím motorom. Časť 1:
(47 0624)
Terminológia a všeobecné skúšky (ISO 5395-1: 2013). Zmena A1
STN EN ISO 5395-1 z augusta 2014
(EN ISO 5395-1: 2013/A1: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

Opravy STN
124. STN EN 50090-3-4/AC Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-4: Zabezpečenie na aplikačnej vrstve, ser(36 8051)
vis zabezpečenia, konfigurácia zabezpečenia a bezpečnostné zdroje. Oprava AC
STN EN 50090-3-4 z januára 2018
(EN 50090-3-4: 2017/AC May: 2018)
Platí od 1. 10. 2018
Normy označené ***) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
Normy označené ****) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku ÚNMS SR).
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o prijatí technických normalizačných informácií, ich opráv alebo zrušení
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že prijal 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 CLC/TR 50674
(36 1090)

Návody na overovanie energetického označovania a ekodizajnu u domácich spotrebičov ****)
(CLC/TR 50674: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

2.

TNI CEN/TR 419010
(36 9748)

Rámec pre normalizáciu podpisov. Rozšírená štruktúra obsahujúca elektronickú identifikáciu a autentifikáciu ****)
(CEN/TR 419010: 2017)
Platí od 1. 10. 2018

3.

TNI CEN/TR 419200
(36 9749)

Návod na zariadenia na vytvorenie podpisu a iné súvisiace zariadenia ****)
(CEN/TR 419200: 2017)
Platí od 1. 10. 2018

4.

TNI CEN ISO/TR 18486 Plasty. Parametre porovnávajúce spektrálnu intenzitu žiarenia laboratórneho svetelného zdroja
(64 0153)
na použite na poveternostné starnutie s referenčnou spektrálnou intenzitou slnečného žiarenia
(ISO/TR 18486: 2016) ****)
(CEN ISO/TR 18486: 2017)
Platí od 1. 10. 2018

5.

TNI CEN/TR 17238
(65 6591)

Navrhované medzné hodnoty nečistôt v biometáne na základe hodnotiacich zdravotných kritérií
****)
(CEN/TR 17238: 2018)
Platí od 1. 10. 2018

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v štátnom jazyku.
Dokumenty označené ****) sa preberajú bez prekladu do štátneho jazyka.
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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 § 8 ods. 1 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii sú zverejňované na webovom sídle ÚNMS SR na
www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Plán technickej normalizácie.
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 alebo na emailovej adrese
navrhynoriem@normoff.gov.sk, ak z dôvodu ochrany osobných údajov nie je uvedená adresa.

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

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 1. a 2. zákona
č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že zoznamy návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a iných
dokumentov sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovom sídle 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.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. c zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej
normalizácii 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 webovom sídle 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 dátumu, 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
webovom sídle 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. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 písm. g) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že podľa § 35 až 39 tohto zákona vydal v auguste 2018 tieto rozhodnutia
z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania:
1.

Rozhodnutie č. 2018/900/009413/02781 zo dňa 16. 8. 2018 vydané pre HYMES MK, s. r. o., K Železnej studienke 7599/28,
811 04 Bratislava, IČO: 35 831 740.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (meradiel pretečeného množstva vody
s voľnou hladinou) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2015/900/000886/00315 zo dňa 24. 3. 2015 spočívajúca v zmene sídla
metrologického pracoviska.
Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 1. 4. 2020.

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

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

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. g) bod 1. zákona č. 56/2018 Z. z.
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že
vydal:
I. rozhodnutie o autorizácii č. 2018/801/008435/01146 zo dňa 7. 8. 2018 pre Technický inšpekciu, a.s., SKTC-169, NO 1354,
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004, na technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
Rozsah autorizácie je vymedzený pre nasledovné výrobky z prílohy č. IV smernice 2006/42/ES v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-019 a č. I-001:
1. Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami
týchto typov:
1.1 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú pevný stôl alebo podporu s ručným podávaním
obrobku alebo s demontovateľným strojovým podávaním,
1.2 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú ručne ovládaný pílový stôl alebo vozík, ktoré vykonávajú vratný pohyb,
1.3 strojové píly s pevnou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie
obrobkov s ručným vkladaním a /alebo odoberaním,
1.4 strojové píly s pohyblivou čepeľou (čepeľami) pri rezaní, ktoré majú mechanický pohyb čepele, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním,
2. strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva,
3. hrúbovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie,
s ručným vkladaním a/alebo odoberaním určené na obrábanie dreva,
4. pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
4.1 strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný alebo pílový stôl s vratným pohybom alebo podporu
pre obrobok,
4.2 strojové píly s čepeľou montovanou na vozíku s vratným pohybom,
5. kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a v bode 7 určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami,
6. viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním určené na obrábanie dreva,
7. profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na obrábanie dreva a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami,
9. lisy, vrátane ohraňovacích lisov na tvárnenie kovov za studena, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, ktorých pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť viac ako 30 mm/s,
10. vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo odoberaním,
11. vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním,
16. vozidlové zdvíhacie plošiny,
17. zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre.
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Postupy posudzovania zhody:
–

ES skúška typu podľa § 8 ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. a), príloha IX smernice 2006/42/ES,

–

komplexné zabezpečenie kvality podľa § 8 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b), príloha X smernice 2006/42/ES.

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné
zariadenia.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 1:
–

prostriedky ľudovej zábavy,

–

zariadenia detských ihrísk,

–

športovo-rekreačné zariadenia.

Postupy posudzovania zhody:
–

posúdenie zhody vzorky typu výrobku podľa § 4 ods. 1 a prílohy časti A,

–

posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom podľa § 4 ods. 1 a prílohy časti B,

–

overenie zhody každého výrobku podľa § 4 ods. 2 a prílohy časti C.

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z., o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-019 a č. I-001.
Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 2, bod 1,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C1) podľa prílohy
č. 2, bod 2,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných
intervaloch (modul C2) prílohy č. 2, bod 3,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa prílohy č. 2, bod 4.

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí
do výťahov na trhu.
Rozsah autorizácie:
–

výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budovy alebo inej stavby a bezpečnostné časti do výťahov uvedené v prílohe č. 3,
ktoré sú určené na namontovanie do výťahov v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-019 a č. I-001.

Postupy posudzovania zhody:
Výťahy:
–

EÚ skúška typu výťahu (modul B) podľa prílohy č. 4 časti B,

–

záverečná inšpekcia podľa prílohy č. 5,

–

zhoda založená na overení jednotlivého výťahu (modul G) podľa prílohy č. 8,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výťahu (modul E) podľa prílohy č. 10,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu výťahu (modul H 1) podľa prílohy č. 11,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby výťahu (modul D) podľa prílohy č. 12.
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Bezpečnostné časti:
–

EÚ skúška typu bezpečnostnej časti do výťahu (modul B) podľa prílohy č. 4 časti A,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu (modul E) podľa prílohy č. 6,

–

zhoda založená na na úplnom zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu (modul H) podľa prílohy č. 7,

–

zhoda s typom založená na náhodnej kontrole bezpečnostnej časti do výťahu (modul C2) podľa prílohy č. 9.

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z., o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-019 a č. I-001.
Postupy posudzovania zhody:
–

európske schválenie materiálov podľa § 15,

–

schvaľovanie pracovných postupov a osôb s príslušnou odbornou spôsobilosťou určených na vyhotovenie nerozoberateľných spojov podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2.,

–

vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul A 2) podľa
prílohy č. 3. bod 2,

–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bod 3,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných
intervaloch (modul C 2) podľa prílohy č. 3, bod 4,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 3, bod 5,

–

zabezpečenie kvality výrobného procesu (modul D 1) podľa prílohy č. 3, bod 6,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality tlakového zariadenia (modul E) podľa prílohy č. 3, bod 7,

–

zabezpečenie kvality záverečnej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul E1) podľa prílohy č. 3, bod 8,

–

zhoda s typom založená na overení tlakového zariadenia (modul F) podľa prílohy č. 3, bod 9,

–

zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G), podľa prílohy č. 3, bod 10,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 3, bod 11,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H 1) podľa prílohy č. 3, bod 12.

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z., o zariadeniach a ochranných systémov určených na použitie
v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Rozsah autorizácie:
–

zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu podľa § 1 ods. 2 písm. a),

–

bezpečnostné, ovládacie a regulačné prístroje určené na použitie mimo prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, ak
sú nevyhnutné pre bezpečné fungovanie zariadení a ochranných systémov určených na použitie s nebezpečenstvom
výbuchu, alebo ak k ich fungovaniu prispievajú podľa § 1 ods. 2 písm. b),

–

komponenty, ktoré majú byť včlenené do zariadení a ochranných systémov uvedených v písmene a) podľa § 1 ods. 2
písm. c),

–

podľa prílohy č. 1 zariadenia skupiny I a zariadenia skupiny II,

v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-019 a č. I-001.
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Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby (modul D) podľa prílohy č. 4,

–

zhoda s typom založená na overovaní výrobku (modul F) podľa prílohy č. 5,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúške výrobku pod dohľadom (modul C1) podľa prílohy č. 6,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E) podľa prílohy č. 7,

–

zhoda založená na overení každého jednotlivého výrobku (modul G) podľa prílohy č. 9.

7. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES (ďalej len „nariadenie 2016/424“).
Rozsah autorizácie podľa článku 2 ods. 1 nariadenia 2016/424 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-019 a č. I-001.
Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu – výrobný typ (modul B) podľa prílohy č. 3 nariadenia 2016/424,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy 4 nariadenia 2016/424,

–

zhoda s typom založená na overení subsystému alebo bezpečnostného komponentu (modul F) podľa prílohy č. 5 nariadenia 2016/424,

–

zhoda založená na overení jednotlivého výrobku (modul G) podľa prílohy č. 6 nariadenia 2016/424,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1) podľa prílohy č. 7 nariadenia 2016/424.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť autorizácie je do dňa
24. 7. 2020.
II. rozhodnutie o autorizácii č. 2018/801/008418/01147 zo dňa 8. 8. 2018 pre Prvú zváračskú, a. s., SKTC – 176, NO 2408,
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35 805 609, na technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
Rozsah autorizácie je podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-041 a S-308.
Postupy posudzovania zhody:
–

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 2 bodu 1,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa prílohy č. 2 bodu 4,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúšky nádoby pod dohľadom (modul C1) podľa prílohy č. 2 bodu 2,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 2 bodu 3.

2. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 a § 4 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-041, S-308 a O-006.
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Postupy posudzovania zhody:
–

schvaľovanie pracovných postupov a osôb podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2. a schvaľovanie osôb podľa prílohy č. 1 bod 3.1.3,

–

vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul A2) podľa
prílohy č. 3 bodu 2.,

–

EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) podľa prílohy č. 3 bodu 3.1.,

–

EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) podľa prílohy č. 3 bodu 3.2.,

–

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných
intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 3 bodu 4.,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa prílohy č. 3 bodu 5.,

–

zabezpečenie kvality výrobného procesu (modul D1) podľa prílohy č.3 bodu 6.,

–

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality tlakového zariadenia (modul E) podľa prílohy č. 3 bodu 7.,

–

zabezpečenie kvality záverečnej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul E1) podľa prílohy č. 3 bodu 8.,

–

zhoda s typom založená na overení tlakového zariadenia (modul F) podľa prílohy č. 3 bodu 9.,

–

zhoda s typom založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G) podľa prílohy č. 3 bodu 10.,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 3 bodu 11.,

–

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1) podľa prílohy č. 3 bodu 12.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť autorizácie je do dňa
21. 8. 2023.

Ing. Monika Laurovičová
riaditeľka odboru skúšobníctva a európskych záležitostí
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 auguste 2018 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

TBT/ARE/439
9. 8. 2018

Spojené arabské
emiráty

tabak, tabakové výrobky a súvisiace položky

TBT/ARG/338
7. 8. 2018

Argentína

všetky typy novej obuvi

TBT/ARG/339
8. 8. 2018

Argentína

TBT/ARG/340
9. 8. 2018

Argentína

TBT/ARG/341
16. 8. 2018

Argentína

Pripomienková
doba
60 dní

Požiadavky federálneho daňového úradu (FTA) týkajúce sa označovania uvedených výrobkov etiketou a bodovým kódom.
Ochrana verejnosti, prevencia falšovania a daňových únikov.
60 dní

Uznesenie stanovujúce požiadavky na označovanie novej obuvi.
stavebné cementy, portlandský cement

60 dní

Požiadavky na technickú kvalitu uvedených výrobkov, certifikácia.
oceľové laná

60 dní

Požiadavky na technickú kvalitu uvedených výrobkov, certifikácia.
zdroje svetla určené na všeobecné osvetľovacie účely, halogénové zdroje svetla a žiarivky
Požiadavky na označovanie energetickej účinnosti uvedených
výrobkov.
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TBT/ARG/342
28. 8. 2018

Argentína

TBT/BRA/834
1. 8. 2018

Brazília

TBT/BRA/835
1. 8. 2018

Brazília

TBT/BRA/836
16. 8. 2018

Brazília

TBT/CAN/562
9. 8. 2018

Kanada

TBT/CAN/563
9. 8. 2018

Kanada

TBT/CAN/564
13. 8. 2018

Kanada

TBT/CAN/565
14. 8. 2018

Kanada

TBT/CAN/566
14. 8. 2018

Kanada

TBT/CHE/232
6. 8. 2018

Švajčiarsko

nábytok všeobecne

neaplikuje sa

Regulačný rámec stanovujúci základné zásady a požiadavky týkajúce sa kvality a bezpečnosti nábytku. Certifikácia.
rajčiny

neaplikuje sa

Technický predpis, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky
na identifikáciu a kvalitu rajčín.
teplomery

15. 9. 2018

Metrologický predpis, ktorým sa ustanovujú technické a metrologické požiadavky na digitálne medicínske teplomery určené na
meranie pri kontakte s teplotou ľudského tela alebo zvieraťa.
minerálne hnojivá

neaplikuje sa

Technický predpis, ktorým sa stanovujú požiadavky na identifikáciu uvedených výrobkov, ich špecifikácie, udeľovanie povolení, balenie, označovanie, propagáciu atď.
látky označované ako fytokanabinoidy (Phytocannabinoids)

neaplikuje sa

Uvedené látky budú zaradené do zoznamu liečiv vydávaných na
predpis, súlad so Zákonom o kanabise účinným od októbra 2018.
rádiové komunikácie

3. 10. 2018

Normy na zariadenia spôsobujúce interferenciu ICES-006 (3. vydanie), vodiče na prenos striedavého prúdu (mimovoľné žiariče).
rádiové komunikácie

4. 10. 2018

Konzultácie k dokumentu RSS-196 (2. vydanie), špecifikácie na
širokopásmové zariadenia typu point-to-multipoint činné v pásmach 512-608 MHz pre vidiecke diaľkové širokopásmové systémy (RRBS) (TV kanály 21 až 36).
rádiové komunikácie

3. 10. 2018

Konzultácie k dvom dokumentom: dokument RSS-130 (2. vydanie), špecifikácie na zariadenia činné vo frekvenčných pásmach
617-652 MHz, 663-698 MHz, 698-756 MHz a 777-787 MHz a dokument RSS-132 (4. vydanie), mobilné telefónne systémy pracujúce v pásmach 824-849 MHz a 869-894 MHz.
rádiové komunikácie

29. 9. 2018

Oznámenie o vydaní dvoch dokumentov: RSS-251 (2. vydanie),
vozidlové radary a letiskové radary fixného alebo mobilného
typu činné vo frekvenčnom pásme 76-81GHz a RSS-220 (1. vydanie), zariadenia využívajúce technológiu ultraširokého pásma
(UWB), ktorá stanovuje prechodné obdobie pre certifikáciu, výrobu, dovoz, distribúciu, prenájom, ponuku na predaj alebo predaj radarových vozidiel.
laserové ukazovadlá, riziká nebezpečného oslnenia a zranenia očí
Vyhláška vydaná v súlade s Federálnym zákonom o ochrane
pred rizikami neionizujúceho žiarenia a zvuku (O-NIRSA) stanovujúca zákaz dovozu, tranzitu, obchodovania a držby laserových
ukazovadiel.
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TBT/CHL/450
7. 8. 2018

Čile

TBT/CHL/451
7. 8. 2018

Čile

TBT/CHL/452
9. 8. 2018

Čile

TBT/CHL/453
9. 8. 2018

Čile

TBT/CHL/454
13. 8. 2018

Čile

TBT/CHL/455
14. 8. 2018

Čile

TBT/CHL/456
15. 8. 2018

Čile

TBT/CHL/457
21. 8. 2018

Čile

elektrické výrobky určené na starostlivosť o pokožku a vlasy

60 dní

Požiadavky na bezpečnostné analýzy a/alebo protokoly o skúškach uvedených elektrických výrobkov.
prenosné zariadenia na ochladzovanie a zvlhčovanie vzduchu

60 dní

Požiadavky na bezpečnostné analýzy a/alebo protokoly o skúškach uvedených elektrických výrobkov.
plynové kotly na ústredné kúrenie

60 dní

Požiadavky na bezpečnostné analýzy a/alebo protokoly o skúškach uvedených plynových výrobkov.
plynové kotly na ústredné kúrenie

60 dní

Požiadavky na bezpečnostné analýzy a/alebo protokoly o skúškach uvedených plynových výrobkov.
vysokotlakové čistiace zariadenia

60 dní

Požiadavky na bezpečnostné analýzy a/alebo protokoly o skúškach uvedených elektrických výrobkov.
kondómy, ženské a mužské kondómy

60 dní

Začlenenie uvedených kondómov do zoznamu výrobkov podliehajúcich zdravotnej kontrole, požiadavky v súlade s článkom
111. Zákona o zdravotnej starostlivosti.
adaptéry pre zástrčky

60 dní

Požiadavky na bezpečnostné analýzy a/alebo protokoly o skúškach uvedených plynových výrobkov.
výrobky z uhlíkovej ocele, mrežovina používaná na priemyselné
podlahy, schody, nástupištia, chodníky, drenážne kanály atď.

60 dní

Národná norma ustanovujúca klasifikáciu uvedených výrobkov,
špecifikácie, geometrické a rozmerové požiadavky.
TBT/CRI/179
10. 8. 2018

Kostarika

mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo
na ďalšie spracovanie

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/CZE/206
1. 8. 2018

Česká republika

prístroje a systémy na meranie prietoku kvapalín iných ako voda
alebo skvapalnené plyny - dávkovače tekutiny na ostrekovanie
čelného skla

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
TBT/CZE/207
1. 8. 2018

Česká republika

prístroje a systémy na meranie prietoku kvapalín iných ako voda
alebo skvapalnené plyny - dávkovače vodného roztoku močoviny
- AdBlue
Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú
metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených meradiel.
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TBT/CZE/208
1. 8. 2018

Česká republika

meracie zariadenia na zisťovanie zaťaženia na nápravu alebo
koleso v prípade koľajových vozidiel

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
TBT/CZE/209
1. 8. 2018

Česká republika

meracie zariadenia na zisťovanie zaťaženia na nápravu v prípade cestných vozidiel

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
TBT/CZE/210
1. 8. 2018

Česká republika

TBT/CZE/211
1. 8. 2018

Česká republika

TBT/CZE/212
1. 8. 2018

Česká republika

stacionárne nádrže používané ako meradlá objemu

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
vibračné prevodníky relatívnej hustoty plynov prietokového typu

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
dynamické meracie systémy na iné kvapaliny ako voda umiestnené na vozidlách a na cisternových vozidlách

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú
metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených meradiel.
TBT/CZE/213
6. 8. 2018

Česká republika

TBT/CZE/214
6. 8. 2018

Česká republika

TBT/CZE/215
6. 8. 2018

Česká republika

vlhkomery na obilniny a olejniny

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
tónové audiometre

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
napínacie súpravy na predpätý betón a horninové kotvy
Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
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TBT/CZE/216
6. 8. 2018

Česká republika

meradlá a meracie systémy pretečeného množstva iných kvapalín ako voda - stacionárne meracie systémy s výnimkou výdajných stojanov

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
TBT/CZE/217
6. 8. 2018

Česká republika

TBT/CZE/218
6. 8. 2018

Česká republika

mechanické a automatické obilné skúšače objemovej hmotnosti

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
meradlá pretečeného množstva vody - vodomery, ktoré sú určené na iné použitie ako v oblasti bývania, obchodu a ľahkého priemyslu

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
TBT/CZE/219
6. 8. 2018

Česká republika

TBT/CZE/220
6. 8. 2018

Česká republika

TBT/CZE/221
6. 8. 2018

Česká republika

prepravné tanky na kvapaliny

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
osobné zvukové expozimetre

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
meradlá používané na kontrolu limitov aktivity a objemovej aktivity výpustov z jadrových zariadení, zo zariadenia na ťažbu alebo
úpravu rádioaktívnych surovín, spracovanie alebo aplikáciu rádioaktívnych materiálov a z úpravní rádioaktívnych odpadov
a na stanovenie radiačnej záťaže okolia v dôsledku výpustov –
moduly na diskontinuálne meranie aktivity alebo objemovej aktivity vzorkovaním, vyžadujúce špecifické skúšobné postupy

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
TBT/CZE/222
6. 8. 2018

Česká republika

spektrometrické zostavy na analýzu zdrojov alebo polí žiarenia
alfa, beta, gama a neutrónov - spektrometre žiarenia alfa a gama
Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
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TBT/CZE/223
6. 8. 2018

Česká republika

nespektrometrické meradlá aktivít a dávok používané na kontrolu dodržiavania limitov v oblasti radiačnej ochrany alebo jadrovej bezpečnosti a na havarijné meranie - elektronické osobné dozimetre na meranie žiarenia gama

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
TBT/CZE/224
6. 8. 2018

Česká republika

nespektrometrické meradlá aktivít a dávok používané na kontrolu dodržiavania limitov v oblasti radiačnej ochrany alebo
jadrovej bezpečnosti a na havarijné meranie - prenosné meradlá
povrchovej kontaminácie

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
TBT/CZE/225
6. 8. 2018

Česká republika

inštalované meradlá, varovné zostavy a monitory dozimetrických
veličín žiarenia gama a X s energiami od 50 keV do 1,5 MeV

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
TBT/CZE/226
6. 8. 2018

Česká republika

nespektrometrické meradlá aktivít a dávok používané na kontrolu dodržiavania limitov v oblasti radiačnej ochrany alebo jadrovej bezpečnosti a na havarijné meranie - prenosné meradlá dozimetrických veličín žiarenia gama a X používané na účely radiačnej ochrany

60 dní

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane
metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených
meradiel.
TBT/EU/591
1. 8. 2018

Európska únia

nové motorové vozidlá a systémy, komponenty a samostatné
technické jednotky určené pre takéto vozidlá

60 dní

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009
a prílohy I, III a IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2007/46/ES, pokiaľ ide o aktualizáciu odkazov a začlenenie určitých nariadení EHK OSN o typovom schvaľovaní motorových vozidiel.
TBT/EU/592
14. 8. 2018

Európska únia

ťažké nákladné vozidlá (úžitkové vozidlá)
Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(EÚ) 2017/2400 a smernica Európskeho parlamentu a Rady
2007/46/ES, pokiaľ ide o stanovenie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých nákladných vozidiel.
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TBT/EU/593
20. 8. 2018

Európska únia

vinárske výrobky, nové výrobky z hrozna definované ako "nealkoholizované" a "čiastočne zbavené alkoholu"

60 dní

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa
menia a dopĺňajú nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 o vytvorení spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, (EÚ)
č. 1151/2012 o schémach kvality poľnohospodárskych výrobkov
a potravín, (EÚ) č. 251/2014 o definovaní, popise, prezentácii,
označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných
vinárskych výrobkov, (EÚ) č. 228/2013, ktorým sa stanovujú
osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie a (EÚ) 229/2013, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších
ostrovov v Egejskom mori.
TBT/EU/594
23. 8. 2018

Európska únia

TBT/EU/595
31. 8. 2018

Európska únia

TBT/EU/596
31. 8. 2018

Európska únia

TBT/FRA/188
23. 8. 2018

Francúzsko

TBT/GTM/96
15. 8. 2018

Guatemala

výkonové transformátory

60 dní

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(EÚ) č. 548/2014 z 21. mája 2014 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES o malých, stredných
a veľkých výkonových transformátoroch.
medené zlúčeniny ako účinné zložky pesticídnych výrobkov

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa obnovuje
schválenie medených zlúčenín ako účinných látok, ktoré sa majú
nahradiť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na
trh, a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (vrátane sprievodných príloh).
Methoxyfenozide (pesticide active substance)

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa obnovuje
schválenie látky Methoxyfenozide ako účinnej látky, ktorá sa má
nahradiť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na
trh, a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu
nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (vrátane sprievodných
príloh).
hnojivá a príbuzné produkty

60 dní

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška z 5. septembra
2003. V záujme verejného zdravia sa zavádza povinné uplatňovanie noriem týkajúcich sa hnojív (hnojivá, pôdne kondicionéry
alebo prípravky na vápnenie).
mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo
na ďalšie spracovanie

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/HND/92
15. 8. 2018

Honduras

mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo
na ďalšie spracovanie

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/IND/83
16. 8. 2018

India

TBT/IND/84
20. 8. 2018

India

elektrické transformátory

60 dní

Elektrické transformátory (kontrola kvality), 2018.
60 dní

baly bavlny
Baly bavlny (kontrola kvality), 2018.
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TBT/ISR/1017
7. 8. 2018

Izrael

sterilné jednorazové injekčné striekačky s ihlami alebo bez nich
určené na inzulín

60 dní

Revízia záväznej normy SI 1268, časť 5.
TBT/ISR/1018
7. 1. 2018

Izrael

TBT/ISR/1019
8. 8. 2018

Izrael

TBT/ISR/1020
14. 1. 2018

Izrael

TBT/ISR/1021
27. 1. 2018

Izrael

TBT/ISR/1022
27. 1. 2018

Izrael

TBT/ISR/1023
27. 8. 2018

Izrael

nealkoholické nápoje

60 dní

Záväzná norma SI 1071 bola vyhlásená za nezáväznú.
sterilné hypodermické striekačky na manuálne použitie

60 dní

Revízia povinnej normy SI 1268, časť 3.
detské plienky na jednorazové použitie

60 dní

Revízia záväznej normy SI 818, časť 2.
vysávače a zariadenia na odsávanie vody

60 dní

Revízia záväznej normy SI 900, časť 22.
ochranné rukavice

60 dní

Revízia záväznej normy SI 1284, časť 4.
uhličitan vápenatý používaný na úpravu vody určenej na ľudskú
spotrebu

60 dní

Revízia záväznej normy SI 5438, časť 12.
TBT/ISR/1024
27. 1. 2018

Izrael

zariadenia audio/video, zariadenia informačných a komunikačných technológií

60 dní

Revízia záväzných noriem SI 60065 a SI 60950 časť 1. Požiadavky
na bezpečnosť uvedených výrobkov.
TBT/ISR/1025
28. 1. 2018

Izrael

TBT/JAM/72
2. 8. 2018

Jamajka

TBT/JAM/73
2. 8. 2018

Jamajka

TBT/JAM/74
2. 8. 2018

Jamajka

preprava nebezpečných látok a zmesí

60 dní

Revízia záväznej normy SI 2302, časť 2.
tvarovaná/profilová oceľ na všeobecné stavebné použitie

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
tvarovaná/profilová oceľ na stavbu mostov

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
konštrukčná legovaná oceľ vysokej pevnosti (tvarovaná oceľ,
plechy a tyče )do 50 ksi [345 MPa]

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/JAM/75
2. 8. 2018

Jamajka

konštrukčná legovaná oceľ vysokej pevnosti, zliatina s nióbom
a vanádom (tvarovaná oceľ, plechy a tyče)

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/JAM/76
2. 8. 2018

Jamajka

konštrukčná legovaná oceľ vysokej pevnosti (tvarovaná oceľ,
plechy a tyče )

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/JAM/77
2. 8. 2018

Jamajka

uhlíková konštrukčná oceľ (tvarovaná oceľ, plechy a tyče )
Národná norma, požiadavky na výrobky.
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TBT/JAM/78
2. 8. 2018

Jamajka

TBT/JAM/79
2. 8. 2018

Jamajka

TBT/JPN/605
1. 8. 2018

Japonsko

TBT/JPN/606
5. 8. 2018

Japonsko

TBT/KOR/783
2. 8. 2018

Kórea

TBT/KOR/784
9. 8. 2018

Kórea

TBT/KOR/785
14. 8. 2018

Kórea

valcovaná konštrukčná oceľ (tyče, plechy, tvarovaná oceľ a pilóty)

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
uhlíková oceľ (drôty, výstuže do betónu)

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
poľnohospodárske chemické látky

60 dní

Implementácia systému na registráciu pesticídov, zhrnutie revízie registračného systému vrátane zavedenia systému prehodnotenia, revízie registrácie atď.
látky s možným účinkom na centrálnu nervovú sústavu

neaplikuje sa

Látky skupiny Shitei Yakubutsu klasifikované ako určené látky,
identifikácia dvoch substancií a regulácia ich použitia podľa podmienok stanovených zákonom.
elektrické spotrebiče

60 dní

Zmeny a doplnky požiadaviek na kontrolu bezpečnosti elektrických spotrebičov.
elektrické spotrebiče

60 dní

Predpis o riadení požiadaviek na energetickú účinnosť určených
elektrických spotrebičov.
potraviny ovplyvnené genetickou modifikáciou, zemiaky a potraviny obsahujúce zemiaky

neaplikuje sa

Normy na označovanie geneticky modifikovaných potravín, ochrana spotrebiteľa.
TBT/KOR/786
14. 8. 2018

Kórea

TBT/LCA/54
1. 8. 2018

Svätá Lucia

TBT/MEX/427
2. 8. 2018

Mexiko

TBT/MEX/428
2. 8. 2018

Mexiko

TBT/MEX/429
9. 8. 2018

Mexiko

kvázi liečivá

60 dní

Zmeny a doplnky predpisu o schvaľovaní kvázi liečiv, určenie oznamovacích povinností a revíznych postupov.
označovanie spotrebiteľsky balených tovarov

neaplikuje sa

Národná norma stanovujúca požiadavky na označovanie komodít: časť 2 - spotrebiteľsky balené tovary.
miery, jednotky merania

neaplikuje sa

Národná norma požiadavky na používanie jednotiek merania,
symbolov a štýlov, ktoré musia byť dodržané pri javoch alebo
látkach fyzickej, chemickej alebo biologickej povahy.
váhy s neautomatickou činnosťou

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca technické a metrologické požiadavky, metódy skúšok a overovania váh s neautomatickou činnosťou.
elektrické inštalácie
Národná norma ustanovujúca požiadavky, elektrické inštalácie
činné pri rôznej úrovni napätia. Požiadavky sa týkajú inštalácií vo
verejných, súkromných, obytných, priemyselných a obchodných
priestoroch.
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TBT/MEX/430
14. 8. 2018

Mexiko

TBT/MEX/431
17. 8. 2018

Mexiko

demontovateľné kontajnery na skvapalnený ropný plyn (LPG).

7. 10. 2018

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené kontajnery, skúšobné metódy.
tlakové nedemontovateľné kontajnery na skvapalnený ropný
plyn (LPG)

13. 8. 2018

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené kontajnery, skúšobné metódy.
TBT/MEX/432
27. 8. 2018

Mexiko

TBT/NGA/5
3. 8. 2018

Nigéria

TBT/NIC/158
15. 8. 2018

Nikaragua

alkoholické nápoje

21. 10. 2018

Národná norma ustanovujúca požiadavky na postupy posudzovania zhody uvedených nápojov, označovanie, fyzikálno-chemické špecifikácie, obchodné informácie.
čaj

60 dní

Požiadavky na definovanie a charakteristiky produktu, označovanie spotrebiteľsky baleného čaju.
mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo
na ďalšie spracovanie

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/NZL/83
16. 8. 2018

Nový Zéland

TBT/OMN/379
1. 8. 2018

Omán

TBT/PAN/98
15. 8. 2018

Panama

TBT/PAN/99
15. 8. 2018

Panama

plastové nákupné tašky a vrecká na jedno použitie

22. 10. 2018

Konzultačný dokument k regulácii distribúcie a predaja uvedených plastových výrobkov. Postupné povinné vyraďovanie
z obehu, environmentálne a sociálne dopady.
chlieb

60 dní

Technický predpis Ománu stanovujúci všeobecné požiadavky na
všetky druhy chleba vyrobené z pšeničnej múky alebo zo zmesi
s inými druhmi obilných múk.
prídavné látky do potravín

60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na prídavné látky do
potravín.
mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo
na ďalšie spracovanie

60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/PAN/100
15. 8. 2018

Panama

TBT/PER/105
1. 8. 2018

Peru

TBT/PER/106
28. 8. 2018

Peru

humánne lieky

60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na registráciu humánnych liekov určených na obchodovanie na území Panamy.
vakcíny pre humánne použitie

28. 10. 2018

Predpis stanovujúci požiadavky obsahu dokumentov potrebných
na registráciu a opätovnú registráciu biologických výrobkov,
vakcíny.
polychlórované bifenyly
Technický predpis stanovujúci požiadavky na zdravotný a environmentálny manažment polychlórovaných bifenylov.
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TBT/SLV/201
15. 8. 2018

Salvádor

mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo
na ďalšie spracovanie

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/SVN/103
21. 8. 2018

Slovinsko

TBT/SVN/104
21. 8. 2018

Slovinsko

TBT/THA/517
9. 8. 2018

Thajsko

TBT/THA/518
9. 8. 2018

Thajsko

TBT/THA/519
16. 8. 2018

Thajsko

TBT/THA/520
16. 8. 2018

Thajsko

TBT/THA/521
27. 8. 2018

Thajsko

tabak, tabakové výrobky a súvisiace položky

60 dní

Predpisy stanovujúce požiadavky na jednotkové balenia tabakových výrobkov vrátane vzhľadu, farebnosti a označovania.
požiarna bezpečnosť budov

60 dní

Technické usmernenie o požiarnej bezpečnosti budov. Opatrenia na prevenciu šíreniu požiaru, evakuačné cesty a systémy na
detekciu požiaru, poplašné systémy, hasiace prístroje a prístup
pre hasiace zložky.
telekomunikačné koncové zariadenia

60 dní

Norma stanovujúca minimálne technické požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu telekomunikačných koncových zariadení.
telekomunikačné koncové zariadenia

60 dní

Norma stanovujúca minimálne technické požiadavky na elektrickú bezpečnosť telekomunikačných koncových zariadení.
chladiace zariadenia určené pre domácnosti

60 dní

Norma stanovujúca environmentálne požiadavky a požiadavky
na energetickú účinnosť uvedených zariadení.
chladiace zariadenia určené pre domácnosti

60 dní

Norma stanovujúca bezpečnostné požiadavky na uvedené zariadenia.
oceľové profily tvarované za studena určené na všeobecné
konštrukčné účely ( všeobecné vlastnosti, chemické zloženie,
mechanické vlastnosti, označovanie)

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/TPKM/333
1. 8. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

meradlá

TBT/TPKM/334
10. 8. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

laserové ukazovadlá

TBT/TPKM/335
28. 8. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

železničné alebo električkové rušne, koľajové vozidlá a ich časti

TBT/TPKM/336
28. 8. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

vzduchové kompresory

TBT/TTO/26
16. 8. 2018

Trinidad a Tobago

oceľové rámové profily tvarované za studena určené na stavebné účely

60 dní

V súlade so zákonom o váhach a mierach predkladá Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a inšpekciu návrh týkajúci sa kategórií
a rozsahu meradiel hmotnosti a objemu.
60 dní

Návrh stanovujúci požiadavky na varovné výroky na uvedených
ukazovadlách a postupy legálnej inšpekcie týchto výrobkov.
60 dní

Zmeny a doplnky zákona o železničnej preprave a rýchlej hromadnej doprave, bezpečnosť a kvalita uvedenej dopravy.
60 dní

Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť a označovanie
energetickej účinnosti vzduchových kompresorov.

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
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TBT/TUR/121
13. 8. 2018

Turecko

TBT/TZA/215
31. 8. 2018

Tanzánia

TBT/UGA/897
8. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/898
8. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/899
8. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/900
8. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/901
9. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/902
9. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/903
9. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/904
9. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/905
9. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/906
13. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/907
14. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/908
14. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/909
16. 8. 2018

Uganda

cukor

neaplikuje sa

Komuniké tureckého potravinového kódexu ustanovujúceho
definíciu a špecifikácie bieleho cukru, cukrového roztoku, glukózového sirupu a príbuzných produktov.
fluoridované a nefluoridované zubné pasty

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
korenia a dochucovadlá, práškové karí (curry)

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
korenia a dochucovadlá všeobecne, používaná terminológia

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky, súlad so zoznamom botanických názvov rastlín zaradených medzi korenia a dochucovadlá.
ocot z prírodných zdrojov

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
ocot z umelých zdrojov

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
sušený zázvor Zingiber officinale Roscoe

60 dní

Národná norma, požiadavky na produkt.
sušená kurkuma Curcuma longa (L)

60 dní

Národná norma, požiadavky na produkt.
korenia a dochucovadlá, klinčeky (cloves)

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
korenia a dochucovadlá, Pilau masala

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
korenia a dochucovadlá, Tea masala

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
salámy a klobásy v prírodných črevách

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky
hydroxid sodný

60 dní

Národná norma, špecifikácie na čistý a technický hydroxid sodný
v tuhej aj lúhovej forme.
hydroxid sodný

60 dní

Národná norma, požiadavky na odber vzoriek a skúšky hydroxidu sodného na priemyselné použitie, stanovenie obsahu oxidu kremičitého.
nesladené kondenzované mlieko
Národná norma, požiadavky na výrobky.
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TBT/UGA/910
16. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/911
16. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/912
16. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/913
20. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/914
27. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/915
27. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/916
27. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/917
27. 8. 2018

Uganda

TBT/UGA/918
27. 8. 2018

Uganda

hydroxid sodný

60 dní

Národná norma, požiadavky na odber vzoriek a skúšky hydroxidu sodného na priemyselné použitie: stanovenie obsahu medi.
mliečny tuk určený na ďalšie spracovanie

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
smotana na šľahanie

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
chirurgické nástroje a materiály, sterilné chirurgické čepele

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
instantný čaj druhu Camellia sinensis (Linneaus) O. Kuntze.

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
čierny čaj

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
zelený čaj

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
ochutený čierny čaj

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
biely práškový cukor určený na použitie do sladkých pekárskych
a cukrárskych výrobkov ako posýpka alebo poleva

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/URY/22
21. 8. 2018

Uruguaj

TBT/USA/1386
6. 8. 2018

USA

TBT/USA/1387
21. 8. 2018

USA

TBT/USA/1388
21. 8. 2018

USA

všetky tabakové výrobky

neaplikuje sa

Vykonávacia vyhláška stanovujúca požiadavky na jednoduché
a neutrálne obaly na všetky tabakové výrobky.
chemické látky

neaplikuje sa

Úrad na ochranu životného prostredia EPA aktualizuje predpis
o významnom novom použití (SNUR) v zmysle určenia 145 chemických látok, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti v súlade so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA).
potrubia/plynovody na prepravu zemného plynu

1. 10. 2018

Bezpečnosť potrubí, požiadavky na zmenu klasifikácie plynovodov s ohľadom na ich umiestnenie v blízkosti ľudských obydlí
(zaistenie bezpečnosti s ohľadom na nárast počtu obyvateľov
v určitých oblastiach).
neaplikuje sa

hydina
Návrh na revíziu klasifikácie hydiny (normy týkajúce sa hydiny)
v zmysle uvoľnenia požiadaviek na vek hydiny určenej na pečenie/grilovanie, pričom požiadavka na hmotnosť tejto hydiny je
5,5 libier (cca 2.2 kg).
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TBT/USA/1389
21. 8. 2018

USA

TBT/USA/1390
21. 8. 2018

USA

chemické látky

neaplikuje sa

Úrad na ochranu životného prostredia EPA aktualizuje predpis
o významnom novom použití (SNUR) v zmysle určenia 27 chemických látok, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti v súlade so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA).
spracované rastlinné produkty, napríklad konzervovaná fazuľa,
huby, zelené olivy a podobne

12. 10. 2018

Návrh na revíziu klasifikácie uvedených výrobkov s rozlíšením
stupňa akosti a veľkosti použitej komodity, jednotná terminológia, prevencia klamlivých praktík.
TBT/USA/1391
27. 8. 2018

USA

TBT/USA/1392
30. 8. 2018

USA

TBT/USA/1393
30. 8. 2018

USA

TBT/USA/1394
30. 8. 2018

USA

TBT/VNM/134
9. 8. 2018

Vietnam

jadrová energia

30. 10. 2018

Schválenie prípadového kódexu Americkej spoločnosti pre
strojné inžinierstvo(ASME). Návrh komisie pre regulačnú stratégiu v oblasti jadrovej energie USA týkajúci sa zmien a doplnkov
troch regulačných pokynov (RG). Cieľom je umožniť držiteľom licencie v oblasti jadrových elektrární, žiadateľom o stavebné povolenia atď. aplikovať prípadový kódex uvedený v pokynoch RG
ako dobrovoľnú alternatívu k technickým normám na konštrukciu, inšpekciu a testovanie komponentov jadrových elektrární.
chemické látky

neaplikuje sa

Úrad na ochranu životného prostredia EPA aktualizuje predpis
o významnom novom použití (SNUR) v zmysle určenia 10 chemických látok, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti v súlade so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA).
chemické látky

neaplikuje sa

Úrad na ochranu životného prostredia EPA aktualizuje predpis
o významnom novom použití (SNUR) v zmysle určenia 19 chemických látok, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti v súlade so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA).
motorové vozidlá

23. 10. 2018

Pravidlá na zaistenie bezpečnejších, cenovo dostupných a palivovo hospodárnych vozidiel týkajúce sa modelov osobných
a ľahkých nákladných vozidiel na roky 2021-2026.
potraviny všeobecne
Obežník ustanovujúci zoznam výrobkov a tovarov spadajúcich
do pôsobnosti ministerstva zdravotníctva vzhľadom na to, že
predstavujú určité riziko/nebezpečenstvo (liečivá, zdravotnícke
materiály a pomôcky, chemické výrobky, prídavné látky do potravín atď.).
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Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení
Číslo/Dátum

Notifikujúca strana

Charakteristika notifikácie

SPS/AUS/455
9. 8. 2018

Austrália

semeno rajčín (Solanum lycopersicum, Solanum chilense,
S. chmielewskii, S. parviflorum, S. peruvianum a S. pimpinellifolium)

Pripomienková
doba
8. 10. 2018

Opatrenia aplikované na základe analýzy rizík vírusového ochorenia rajčín Pepino mosaic virus.
SPS/AUS/456
21. 8. 2018

Austrália

SPS/BRA/1421
2. 8. 2018

Brazília

SPS/BRA/1422
7. 8. 2018

Brazília

SPS/BRA/1423
10. 8. 2018

Brazília

SPS/BRA/1424
28. 8. 2018

Brazília

potraviny všeobecne

13. 10. 2018

Zmeny a doplnky zoznamu 20 kódexu austrálskych a novozélandských noriem na potraviny (návrh zo 14. augusta 2018).
Bezpečné a účinné používanie poľnohospodárskych a veterinárnych chemických látok Chlorantraniliprole, Cypermethrin, Flamprop-methyl, Maldison, Methomyl, Pymetrozine, Quintozene,
Flamprop-methyl a Quintozene.
pekanové orechy (Carya illinoinensis) pochádzajúce z Argentíny

60 dní

Požiadavky pri dovoze komodity.
jatočné telá a časti jatočných tiel ošípaných a hovädzieho dobytka

neaplikuje sa

Konzultačný dokument k administratívnemu predpisu ustanovujúcemu požiadavky na mikrobiologické monitorovanie uvedených
komodít produkovaných na registrovaných bitúnkoch.
produkty živočíšneho pôvodu

neaplikuje sa

Konzultačný dokument k administratívnemu predpisu ustanovujúcemu postupy registrácie, zmeny registrácie a iné požiadavky
súvisiace s uvedenými produktmi. Pôsobnosť Služby na inšpekciu
produktov živočíšneho pôvodu (SIPOA).
potravinové suroviny, polotovary a potraviny pochádzajúce z oblasti Fukushima, Japonsko

neaplikuje sa

Uznesenie, ktorým sa rušia opatrenia z roku 2012 stanovujúce kritériá na dovoz uvedených komodít z určenej oblasti Japonska do
Brazílie.
SPS/BRA/1425
29. 8. 2018

Brazília

potravinové suroviny, polotovary a potraviny pochádzajúce z oblasti Fukushima, Japonsko

neaplikuje sa

Uznesenie, ktorým sa rušia opatrenia z roku 2012 stanovujúce kritériá na dovoz uvedených komodít z určenej oblasti Japonska do
Brazílie.
SPS/CAN/1193
22. 8. 2018

Kanada

SPS/CAN/1194
22. 8. 2018

Kanada

SPS/CAN/1195
22. 8. 2018

Kanada

banány a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou

4. 11. 2018

Diethofencarb, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
mango a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou

4. 11. 2018

Fludioxonil, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
semeno bavlníka a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou
2,4-D, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
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SPS/CAN/1196
22. 8. 2018

Kanada

suchý lúpaný hrach a fazuľa a iné komodity ovplyvnené uvedenou
látkou

4. 11. 2018

Diquat, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/CAN/1197
27. 8. 2018

Kanada

suchý lúpaný hrach a fazuľa a iné komodity ovplyvnené uvedenou
látkou

6. 11. 2018

Difenoconazole, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/CAN/1198
27. 8. 2018

Kanada

suchý lúpaný hrach a fazuľa a iné komodity ovplyvnené uvedenou
látkou

6. 11. 2018

Indaziflam, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/CAN/1199
29. 8. 2018

Kanada

SPS/CAN/1200
28. 8. 2018

Kanada

cibuľa a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou

6. 11. 2018

Benzovindiflupyr, návrh na stanovenie maximálnych limitných
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
suchý cícer, semeno konope a iné komodity ovplyvnené uvedenou
látkou

6. 11. 2018

Ethafluralin, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/CAN/1201
30. 8. 2018

Kanada

SPS/CAN/1202
30. 8. 2018

Kanada

SPS/CHL/576
20. 8. 2018

Čile

SPS/COL/286
2. 8. 2018

Kolumbia

SPS/CRI/201
14. 8. 2018

Kostarika

čučoriedky a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou

6. 11. 2018

Bifenthrin, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
baklažán a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou

12. 11. 2018

Fenhexamid, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
rastlinné materiály, tkanivové kultúry in vitro

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky požiadaviek na dovoz rastlinného materiálu ako
sú tkanivové kultúry in vitro akéhokoľvek pôvodu, mimoriadne
opatrenia proti šíreniu škodcu Xylella fastidiosa.
rastliny, rastlinné produkty a iné regulované položky

60 dní

Uznesenie Kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA),
ktorým sa regulujú karanténne systémy pre dovoz, opätovný dovoz, operácie medzinárodného tranzitu a vydávania fytosanitárnych certifikátov na uvedené položky.
mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo
na ďalšie spracovanie

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
SPS/GTM/68
15. 8. 2018

Guatemala

mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo
na ďalšie spracovanie

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
SPS/HND/57
15. 8. 2018

Honduras

mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo
na ďalšie spracovanie
Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
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SPS/IND/223
3. 8. 2018

India

SPS/JPN/593
1. 8. 2018

Japonsko

SPS/JPN/594
27. 8. 2018

Japonsko

SPS/JPN/595
27. 8. 2018

Japonsko

potraviny ako komodity ovplyvnené uvedenými činiteľmi

60 dní

Normy na bezpečnosť potravín. Zmeny a doplnky predpisov
(2018) v zmysle ustanovenia podrobností týkajúcich sa limitných
hodnôt kovových kontaminantov, aflatoxínu a mykotoxínov.
poľnohospodárske chemické látky

60 dní

Implementácia systému na registráciu pesticídov, zhrnutie revízie
registračného systému vrátane zavedenia systému prehodnotenia, revízie registrácie atď.
prídavné látky do potravín, ß-galaktozidáza a fruktosyltransferáza

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny a prídavné
látky do potravín, revízia existujúcich špecifikácií na uvedené látky.
prídavné látky do potravín, Aluminum ammonium sulfate a Aluminum potassium sulfate

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny a prídavné
látky do potravín, revízia existujúcich noriem na uvedené látky.
SPS/KAZ/15
3. 8. 2018

Kazachstan

živá hydina, mäso, násadové vajcia, krmivá a prísady do krmív,
poľovnícke trofeje, použité zariadenie na chov, porážku a rozrábku hydiny pochádzajúce z oblastí Kurskaya, Samarskaya, Penzenskaya v Ruskej federácii

neaplikuje sa

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva
poľnohospodárstva stanovujúci dočasné obmedzenia dovozu
uvedených komodít.
SPS/KAZ/16
3. 8. 2018

Kazachstan

živá hydina, mäso, násadové vajcia, krmivá a prísady do krmív,
poľovnícke trofeje, použité zariadenie na chov, porážku a rozrábku hydiny pochádzajúce z oblastí Orlovskaya, Rostovskaya, Nizhegorodskaya v Ruskej federácii

neaplikuje sa

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva
poľnohospodárstva stanovujúci dočasné obmedzenia dovozu
uvedených komodít.
SPS/KEN/76
1. 8. 2018

Keňa

SPS/KEN/77
1. 8. 2018

Keňa

SPS/KEN/78
1. 8. 2018

Keňa

SPS/KOR/611
2. 8. 2018

Kórea

SPS/KOR/612
13. 8. 2018

Kórea

primerané podmienky pre zvieratá (animal welfare)

60 dní

Národná norma ustanovujúca kódex správnej praxe pre danú oblasť. Humánne zaobchádzanie so suchozemskými zvieratami určenými na produkciu potravín.
marinované mäso

neaplikuje sa

Národná norma požiadavky na výrobky, kvalita a bezpečnosť.
mäso vyprážané v oleji

neaplikuje sa

Národná norma požiadavky na výrobky, kvalita a bezpečnosť.
živočíšne produkty

60 dní

Krajiny a regióny z ktorých je povolený dovoz živočíšnych produktov. Hygienické požiadavky pri dovoze.
60 dní

potraviny
Zmeny a doplnky vykonávacieho predpisu k osobitnému zákonu
o kontrole a bezpečnosti dovážaných potravín.
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SPS/MEX/356
31. 8. 2018

Mexiko

chemické, farmaceutické, biologické a krmivové výrobky určené
na spotrebu alebo starostlivosť o zvieratá vrátane ich prepravy

60 dní

Národná norma stanovujúca špecifikácie a reguláciu v oblasti
uvedených výrobkov určených pre zvieratá.
SPS/MOZ/5
20. 8. 2018

Mozambik

živý hovädzí dobytok, kozy, ovce, ošípané a čerstvé mäso týchto
zvierat

neaplikuje sa

Kontroly a iné opatrenia súvisiace s výskytom a prevenciou šírenia slintačky a krívačky (FMD).
SPS/NIC/105
14. 8. 2018

Nikaragua

mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo
na ďalšie spracovanie

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
SPS/NOR/37
6. 8. 2018

Nórsko

SPS/NZL/580
27. 8. 2018

Nový Zéland

živé stromy a iné rastliny, drevo a drevené výrobky

60 dní

Zmeny a doplnky predpisov v zmysle zavedenia opatrení proti šíreniu škodlivých činiteľov. Požiadavky na ošetrenie pred dovozom
atď.
čerstvé ovocie a zelenina, uhorky, melóny, tekvice atď. pochádzajúce z Austrálie

neaplikuje sa

Dovozné zdravotné normy, regulácia dovozu uvedených komodít.
SPS/NZL/581
28. 8. 2018

Nový Zéland

SPS/PAN/63
14. 8. 2018

Panama

kontajnery používané v námornej doprave

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky dovoznej zdravotnej normy zamerané na riadenie rizík zavlečenia bzdochovitého škodcu (brown marmorated
stink bug) cestou uvedených kontajnerov.
mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo
na ďalšie spracovanie

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
SPS/PER/786
20. 8. 2018

Peru

SPS/PER/787
27. 8. 2018

Peru

SPS/PHL/419
28. 8. 2018

Filipíny

rastliny banánov (Musa spp.) in vitro z Brazílie

60 dní

Zdravotné požiadavky pri dovoze komodít.
rastliny, rastlinné odrezky mandlí (Prunus dulcis) zo Španielska

60 dní

Zdravotné požiadavky pri dovoze komodít.
domáca a divo žijúca živá hydina, mäso, vajcia a iné produkty hydiny pochádzajúce z oblastí Grootegast, Groningen v Holandsku

neaplikuje sa

Zrušenie dočasného zákazu dovozu uvedených komodít.
SPS/PHL/420
28. 8. 2018

Filipíny

SPS/PHL/421
30. 8. 2018

Filipíny

jablká, citrusy, hrozno hrušky a iné komodity

60 dní

Stanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí pre vybrané
dovážané plodiny v súlade s reguláciou pre krajiny ASEAN.
Ochrana spotrebiteľa pred škodlivými účinkami pesticídov.
mäsové produkty z Brazílie
Obežník Ministerstva poľnohospodárstva, ktorým sa stanovujú
požiadavky pri dovoze uvedených komodít. Dovoz mäsa z hlavy
a krku je zakázaný.
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SPS/RUS/153
2. 8. 2018

Ruská federácia

živé ošípané, mäso ošípaných a výrobky obsahujúce mäso
ošípaných, embryá, spermie atď. z oblastí Heves a SzabolcsSzatmar-Bereg v Maďarsku

neaplikuje sa

List Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad
ustanovujúci dočasný zákaz dovozu uvedených komodít.
SPS/RUS/154
2. 8. 2018

Ruská federácia

živá hydina, mäso a produkty hydiny z oblasti Val d'Oise vo Francúzsku a z Belgicka

neaplikuje sa

List Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad
ustanovujúci dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia
šírenia vtáčej chrípky a pseudomoru hydiny (Newcastle disease).
SPS/SAU/369
27. 8. 2018

Saudská Arábia

hydina, mäso, vajcia a iné produkty hydiny pochádzajúce z oblasti
Sabah v Malajzii

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/370
27. 8. 2018

Saudská Arábia

hydina, mäso, vajcia a iné produkty hydiny pochádzajúce z oblasti
Rostovskaya v Ruskej federácii

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/SAU/371
28. 8. 2018

Saudská Arábia

živá hydina, mäso, vajcia a iné produkty hydiny pochádzajúce
z celého územia Malajzie

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI).
SPS/SLV/128
15. 8. 2018

Salvádor

mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo
na ďalšie spracovanie

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
SPS/TGO/11
15. 8. 2018

Trinidad a Tobago

ryby Tilapia, ich produkty a odvodené produkty, chovný materiál
týchto rýb a iné určené položky

neaplikuje sa

Zákaz dovozu rýb Tilapia pochádzajúcich z rybolovu alebo vodných chovov, zákaz dovozu ďalších určených položiek. Prevencia
šírenia ochorenia Tilapia lake virus (TiLV).
SPS/THA/251
2. 8. 2018

Thajsko

čerstvé vajcia hydiny (Gallus gallus)

SPS/TPKM/466
2. 8. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

mrazené alebo chladené nevypitvané rybie výrobky

SPS/TPKM/467
6. 8. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

rastliny a rastlinné produkty

SPS/TUR/101
10. 8. 2018

Turecko

cukor

60 dní

Thajská norma stanovujúca správnu poľnohospodársku prax pre
farmy produkujúce vajcia.
60 dní

Zmeny a doplnky požiadaviek aplikovaných pri dovoze uvedených
výrobkov.
60 dní

Zmeny a doplnky predpisov o karanténnych postupoch aplikovaných na regulované rastlinné položky, dovážané alebo skladované
v zóne voľného obchodu.
neaplikuje sa

Komuniké tureckého potravinového kódexu ustanovujúceho
definíciu a špecifikácie bieleho cukru, cukrového roztoku, glukózového sirupu a príbuzných produktov.

48

Vestník ÚNMS SR č. 9/2018

SPS/UGA/19
10. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/20
10. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/21
10. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/22
10. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/23
10. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/24
10. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/25
10. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/26
10. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/27
10. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/28
14. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/29
16. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/30
16. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/31
16. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/32
21. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/33
21. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/34
21. 8. 2018

Uganda

SPS/UGA/35
21. 8. 2018

Uganda

korenia a dochucovadlá, práškové kari (curry)

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
korenia a dochucovadlá všeobecne, používaná terminológia

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky, súlad so zoznamom botanických názvov rastlín zaradených medzi korenia a dochucovadlá.
ocot z prírodných zdrojov

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
ocot z umelých zdrojov

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
sušená kurkuma Curcuma longa (L)

60 dní

Národná norma, požiadavky na produkt.
korenia a dochucovadlá, klinčeky (cloves)

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
korenia a dochucovadlá, Tea masala

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
korenia a dochucovadlá, Pilau masala

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
sušený zázvor Zingiber officinale Roscoe

60 dní

Národná norma, požiadavky na produkt.
salámy a klobásy v prírodných črevách

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
smotana na šľahanie

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
mliečny tuk určený na ďalšie spracovanie

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
nesladené kondenzované mlieko

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
čierny čaj

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
ochutený čierny čaj

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
zelený čaj

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
instantný čaj druhu Camellia sinensis (Linneaus) O. Kuntze
Národná norma, požiadavky na výrobky.
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SPS/UGA/36
21. 8. 2018

Uganda

biely práškový cukor určený na použitie do sladkých pekárskych
a cukrárskych výrobkov ako posýpka alebo poleva

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
SPS/URY/33
29. 8. 2018

Uruguaj

SPS/URY/34
29. 8. 2018

Uruguaj

SPS/URY/35
29. 8. 2018

Uruguaj

SPS/USA/3015
2. 8. 2018

USA

kone

60 dní

Uznesenie MERCOSUR stanovujúce veterinárne požiadavky pri trvalom dovoze koní a príbuzných zvierat, vzory medzinárodných
veterinárnych certifikátov.
kone

60 dní

Uznesenie MERCOSUR stanovujúce veterinárne požiadavky pri
dočasnom/krátkodobom dovoze koní a príbuzných zvierat, vzory
medzinárodných veterinárnych certifikátov.
hovädzí dobytok a byvoly

60 dní

Uznesenie MERCOSUR stanovujúce veterinárne požiadavky pri
dovoze uvedených zvierat určených na reprodukčné účely, vzory
medzinárodných veterinárnych certifikátov.
zelenina, krmoviny a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky

neaplikuje sa

Flonicamid, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky.
SPS/USA/3016
2. 8. 2018

USA

SPS/USA/3017
3. 8. 2018

USA

rôzne komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok

neaplikuje sa

Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) oznamuje prijatie
viacerých žiadostí o ustanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnych látok v/na rôznych komoditách.
Teff (bezlepková pseudoobilnina) ako krmivo, zrno, seno, slama
a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky

neaplikuje sa

Florasulam, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky.
SPS/USA/3018
20. 8. 2018

USA

SPS/USA/3019
29. 8. 2018

USA

jatočné telá hospodárskych zvierat

neaplikuje sa

Služba na bezpečnosť a kontrolu potravín (FSIS) predkladá požiadavky na postupy súvisiace s kontrolou a vydávaním jatočných
tiel na ďalšie spracovanie. Zjednodušenie postupu, ak sa jatočné
telo ďalej spracúva v tom istom zariadení.
mäso vrátane mäsa hydiny
Služba na bezpečnosť a kontrolu potravín (FSIS) predkladá aktualizované požiadavky týkajúce sa uvoľnenia kontrol určitej skupiny výrobkov (napríklad potrava pre zvieratá chované v domácnosti - petfood) produkovaných za stanovených podmienok
v úradne schválených prevádzkach vyrábajúcich aj potravinárske
výrobky.
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