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Vestník ÚNMS SR č. 11/2019

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 33 2000-5-56

STN 33 2000-5-56

2.

STN 33 2000-7-722

STN 33 2000-7-722

3.

STN 33 2000-8-2

STN 33 2000-8-2

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečnostné technické prostriedky budov
(IEC 60364-5-56: 2018,
obs HD 60364-5-56: 2018)
Vydanie: december 2019
STN 33 2000-5-56 z novembra 2010 sa môže súbežne s touto normou používať do 7. 12. 2021.
Jej vydaním sa ruší
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Napájanie
na bezpečnostné účely ****)
(HD 60364-5-56: 2018,
IEC 60364-5-56: 2018)
z mája 2019
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-722: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Napájanie elektrických vozidiel
(mod IEC 60364-7-722: 2018,
obs HD 60364-7-722: 2018)
Vydanie: december 2019
STN 33 2000-7-722 zo septembra 2016 sa môže súbežne s touto normou používať do 27. 8. 2021.
Jej vydaním sa ruší
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-722: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Napájanie elektrických vozidiel ****)
(HD 60364-7-722: 2018,
mod IEC 60364-7-722: 2018)
z mája 2019
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Elektrické inštalácie nízkeho napätia s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie
(IEC 60364-8-2: 2018,
obs HD 60364-8-2: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Smart elektrické inštalácie nízkeho napätia ****)
(HD 60364-8-2: 2018,
IEC 60364-8-2: 2018)
z mája 2019
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4.

STN EN 60204-1
(33 2200)

STN EN 60204-1
(33 2200)

5.

STN EN IEC 62046
(33 2206)

STN EN IEC 62046
(33 2206)

6.

STN EN 50562
(33 3503)

STN EN 50562
(33 3503)

7.

STN EN 646
(50 7004)

STN EN 646
(50 7004)

8.

STN EN 648
(50 7005)

STN EN 648
(50 7005)

9.

STN EN 12498
(50 7010)

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 60204-1: 2018,
mod IEC 60204-1: 2016)
Vydanie: december 2019
STN EN 60204-1 z júna 2007 sa môže súbežne s touto normou používať do 14. 9. 2021.
Jej vydaním sa ruší
Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
****)
(EN 60204-1: 2018,
mod IEC 60204-1: 2016)
z februára 2019
Bezpečnosť strojových zariadení. Aplikácia ochranných zariadení na detekciu prítomnosti osôb
(EN IEC 62046: 2018,
IEC 62046: 2018)
Vydanie: december 2019
STN P CLC/TS 62046 z februára 2009 sa môže súbežne s touto normou používať do 2. 5. 2021.
Jej vydaním sa ruší
Bezpečnosť strojových zariadení. Aplikácia ochranných zariadení na detekciu prítomnosti osôb
****)
(EN IEC 62046: 2018,
IEC 62046: 2018)
z novembra 2018
Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Procesy, ochranné opatrenia a preukázanie bezpečnosti
pri elektrických trakčných systémoch
(EN 50562: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Postupy, ochranné opatrenia a preukázanie bezpečnosti pri
elektrických trakčných systémoch ****)
(EN 50562: 2018)
z júla 2018
Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie stálofarebnosti farbeného papiera
a lepenky
(EN 646: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie stálofarebnosti farbeného papiera
a lepenky ****)
(EN 646: 2018)
z mája 2019
Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie stálosti fluorescenčne zjasneného
papiera a lepenky
(EN 648: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie stálosti fluorescenčne zjasneného
papiera a lepenky ****)
(EN 648: 2018)
z mája 2019
Papier a lepenka. Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie kadmia, chrómu
a olova vo vodnom výluhu
(EN 12498: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
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10.

STN EN 12498
(50 7010)

Papier a lepenka. Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie kadmia a olova vo
vodnom výluhu ****)
(EN 12498: 2018)
z mája 2019

STN EN 934-6
(72 2324)

Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 6: Odber vzoriek, posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov
(EN 934-6: 2019)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 6: Odber vzoriek, posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov ****)
(EN 934-6: 2019)
z augusta 2019

STN EN 934-6
(72 2324)

11.

STN EN 12716
(73 1007)

STN EN 12716
(73 1007)

12.

STN EN 16907-3
(73 3000)

STN EN 16907-3
(73 3000)

13.

STN EN 16907-5
(73 3000)

STN EN 16907-5
(73 3000)

14.

STN EN 12675
(73 6024)

STN EN 12675
(73 6024)

15.

STN 73 6190

STN 73 6190

16.

STN EN ISO 8199
(75 7810)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Prúdová injektáž
(EN 12716: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Prúdová injektáž ****)
(EN 12716: 2018)
z mája 2019
Zemné práce. Časť 3: Stavebné postupy
(EN 16907-3: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Zemné práce. Časť 3: Stavebné postupy ****)
(EN 16907-3: 2018)
z mája 2019
Zemné práce. Časť 5: Kontrola kvality
(EN 16907-5: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Zemné práce. Časť 5: Kontrola kvality ****)
(EN 16907-5: 2018)
z mája 2019
Radiče cestnej dopravnej signalizácie. Požiadavky na bezpečnú funkčnosť
(EN 12675: 2017)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Radiče cestnej svetelnej signalizácie. Požiadavky na bezpečnú funkčnosť ****)
(EN 12675: 2017)
z marca 2018
Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Statická zaťažovacia skúška podložia a podkladných vrstiev vozoviek
zo 7. 10. 1980
Kvalita vody. Všeobecné požiadavky a pokyny na stanovenie mikroorganizmov kultivačnými
metódami (ISO 8199: 2018)
(EN ISO 8199: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
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17.

STN EN ISO 8199
(75 7810)

Kvalita vody. Všeobecné požiadavky a pokyny na stanovenie mikroorganizmov kultivačnými
metódami (ISO 8199: 2018) ****)
(EN ISO 8199: 2018)
z mája 2019

STN EN 13832-1
(83 2502)

Obuv chrániaca pred chemikáliami. Časť 1: Terminológia a skúšobné metódy
(EN 13832-1: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 1: Terminológia a skúšobné metódy ****)
(EN 13832-1: 2018)
z marca 2019

STN EN 13832-1
(83 2502)

18.

STN EN 13832-2
(83 2502)

STN EN 13832-2
(83 2502)

19.

STN EN 13832-3
(83 2502)

STN EN 13832-3
(83 2502)

20.

STN EN 1149-5
(83 2709)

STN EN 1149-5
(83 2709)

21.

STN EN 71-1+A1
(94 3094)

STN EN 71-1+A1
(94 3094)

Obuv chrániaca pred chemikáliami. Časť 2: Požiadavky na obuv na obmedzený kontakt s chemikáliami
(EN 13832-2: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 2: Požiadavky na obmedzený kontakt s chemikáliami
****)
(EN 13832-2: 2018)
z mája 2019
Obuv chrániaca pred chemikáliami. Časť 3: Požiadavky na obuv na dlhotrvajúci kontakt s chemikáliami
(EN 13832-3: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 3: Požiadavky na dlhotrvajúci kontakt s chemikáliami
****)
(EN 13832-3: 2018)
z mája 2019
Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Funkčné požiadavky na materiál a požiadavky na konštrukciu
(EN 1149-5: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Materiálové a konštrukčné požiadavky ****)
(EN 1149-5: 2018)
z apríla 2019
Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti
(EN 71-1: 2014+A1: 2018)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti ****)
(EN 71-1: 2014+A1: 2018)
z decembra 2018
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Zrušené STN
22.

STN EN ISO 8032
(63 5423)

Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Ohybová skúška kombinovaná s hydraulickou impulzovou skúškou (skúška hadice v tvare polovičnej omegy) (ISO 8032: 1997) *)
(EN ISO 8032: 1999)
z októbra 2001
Zrušená od 1. 12. 2019
Zrušená v CEN bez náhrady.

23.

STN EN 1565-1
(64 3219)

Plastové potrubné systémy pre kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou
teplotou). Zmesi styrénových kopolymérov (SAN + PVC). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém
(EN 1565-1: 1998)
z februára 2001
Zrušená od 1. 12. 2019
Zrušená v CEN bez náhrady.

Zmeny STN
24.

STN EN 61010-1/A1
(36 2000)

STN EN 61010-1/A1
(36 2000)

25.

STN EN 1995-1-1+A1/A2
(73 1701)

STN EN 1995-1-1+A1/A2
(73 1701)

26.

STN 73 6133/Z1

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Zmena A1
STN EN 61010-1 z júla 2011
(EN 61010-1: 2010/A1: 2019, EN 61010-1: 2010/A1: 2019/AC: 2019,
IEC 61010-1: 2010/Amd 1: 2016/Cor. 1: 2019,
mod IEC 61010-1: 2010/Amd 1: 2016)
Vydanie: december 2019
STN EN 61010-1 z júla 2011 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 22. 2. 2022.
Jej vydaním sa ruší
Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Zmena A1 ****)
STN EN 61010-1 z júla 2011
(EN 61010-1: 2010/A1: 2019,
mod IEC 61010-1: 2010/Amd 1: 2016)
z júna 2019
Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecne – Všeobecné pravidlá
a pravidlá pre budovy (obsahuje Zmenu A1: 2008). Zmena A2
STN EN 1995-1-1+A1 z decembra 2008
(EN 1995-1-1: 2004/A2: 2014)
Vydanie: december 2019
Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecne – Všeobecné pravidlá
a pravidlá pre budovy (obsahuje Zmenu A1: 2008). Zmena A2 ****)
STN EN 1995-1-1+A1 z decembra 2008
(EN 1995-1-1: 2004/A2: 2014)
z apríla 2015
Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií. Zmena 1
STN 73 6133 z decembra 2017
Vydanie: december 2019

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 **) preberali medzinárodné alebo európske normy schválením na priame používanie (norma pozostáva z národnej titulnej strany a znenie
nie je jej súčasťou).
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).
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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 IEC 62402
(01 0379)

STN EN 62402
(01 0379)

2.

STN EN IEC 31010
(01 0380)

STN EN 31010
(01 0380)

Manažérstvo zastarávania
(EN IEC 62402: 2019,
IEC 62402: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa 3. 7. 2022 ruší
Manažérstvo zastarávania. Návod na použitie ****)
(EN 62402: 2007,
IEC 62402: 2007)
z februára 2008
Manažérstvo rizika. Techniky posúdenia rizika
(EN IEC 31010: 2019,
IEC 31010: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa 18. 7. 2022 ruší
Manažérstvo rizika. Techniky posúdenia rizika ****)
(EN 31010: 2010,
IEC/ISO 31010: 2009)
z decembra 2010

3.

STN EN ISO 25178-73
(01 4454)

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Plocha. Časť 73: Termíny
a definície pre chyby povrchov na materiálových etalónoch (materiálových mierkach)
(ISO 25178-73: 2019)
(EN ISO 25178-73: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

4.

STN EN ISO 16809
(01 5062)

Nedeštruktívne skúšanie. Meranie hrúbky ultrazvukom (ISO 16809: 2017)
(EN ISO 16809: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Nedeštruktívne skúšanie. Meranie hrúbky ultrazvukom ****)
(EN 14127: 2011)
z augusta 2011

STN EN 14127
(01 5062)
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5.

STN EN 521+AC
(06 1455)

STN EN 521
(06 1455)

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Prenosné spotrebiče pracujúce pri tlaku nasýtených pár skvapalnených uhľovodíkových plynov
(EN 521: 2019+AC: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Prenosné spotrebiče pracujúce pri tlaku nasýtených pár skvapalnených uhľovodíkových plynov
(EN 521: 2006)
zo septembra 2006

6.

STN EN ISO 14644-16
(12 5301)

Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 16: Energetická účinnosť v čistých priestoroch a samostatných zariadeniach (ISO 14644-16: 2019)
(EN ISO 14644-16: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

7.

STN EN ISO 22041
(14 2714)

Obslužné chladiace vitríny a pulty na profesionálne použitie. Výkon a spotreba energie
(ISO 22041: 2019)
(EN ISO 22041: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Obslužné chladiace vitríny a pulty na profesionálne použitie. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné podmienky ****)
(EN 16825: 2016)
z marca 2017

STN EN 16825
(14 2714)

8.

STN EN IEC 61131-10
(18 7050)

Programovateľné logické automaty. Časť 10: XML formáty pre výmenu dát medzi programami podľa IEC 61131-3
(EN IEC 61131-10: 2019,
IEC 61131-10: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

9.

STN EN 17066-1
(26 9071)

Izolované prostriedky na prepravu tovarov citlivých na teplotu. Požiadavky a skúšanie.
Časť 1: Kontajner
(EN 17066-1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

10.

STN EN 16922+A1
(28 7313)

Železnice. Pozemné služby. Zariadenie na vypúšťanie odpadových vôd
(EN 16922: 2017+A1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Železnice. Pozemné služby. Zariadenie na vypúšťanie odpadových vôd ****)
(EN 16922: 2017)
z marca 2018

STN EN 16922
(28 7313)

11.

STN EN 4867
(31 0121)

Letectvo a kozmonautika. Laserové označovanie povrchov zmenou farby
(EN 4867: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

12.

STN EN 16604-10
(31 0544)

Udržateľnosť vesmíru. Požiadavky na redukciu kozmického odpadu (ISO 24113: 2011, modifikovaná)
(EN 16604-10: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Udržateľnosť vesmíru. Upozornenie o prevzatí ISO 24113: Kozmické systémy. Požiadavky na
redukciu kozmického odpadu ****)
(EN 16604-10: 2014)
z februára 2015

STN EN 16604-10
(31 0544)

13.

STN EN 4706
(31 0657)

Letectvo a kozmonautika. Klasifikácia farby a jasu LED
(EN 4706: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
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14.

STN EN 4838-005
(31 1748)

Letectvo a kozmonautika. Jednopólové ističe na poruchový oblúk, tepelne kompenzované, menovitý prúd od 3 A do 25 A, striedavé napätie 115 V, konštantná frekvencia 400 Hz. Časť 005:
S polarizovaným signálnym kontaktom. Norma na výrobok
(EN 4838-005: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

15.

STN EN 3645-005
(31 1759)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory s krytými kontaktmi, s rýchlospojkou pre prevádzkovú teplotu 175 °C alebo 200 °C trvalo. Časť 005: Vzduchotesná zásuvka
s kruhovou prírubou so spájkovaným upevnením. Norma na výrobok
(EN 3645-005: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory s krytými kontaktmi, s rýchlospojkou pre trvalú prevádzkovú teplotu 175 °C alebo 200 °C. Časť 005: Vzduchotesná zásuvka
s kruhovou prírubou s upevnením na pevno. Norma na výrobok ****)
(EN 3645-005: 2006)
z mája 2007

STN EN 3645-005
(31 1759)

16.

STN EN 3645-010
(31 1759)

STN EN 3645-010
(31 1759)

17.

STN EN 3645-013
(31 1759)

STN EN 3645-013
(31 1759)

18.

STN EN 3155-014
(31 1760)

STN EN 3155-014
(31 1760)

19.

STN EN 3155-015
(31 1760)

STN EN 3155-015
(31 1760)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory s krytými kontaktmi, s rýchlospojkou pre prevádzkovú teplotu 175 °C alebo 200 °C trvalo. Časť 010: Vzduchotesná zásuvka
s kruhovou prírubou, s upevnením pomocou poistnej matice. Norma na výrobok
(EN 3645-010: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory s krytými kontaktmi, s rýchlospojkou pre trvalú prevádzkovú teplotu 175 °C alebo 200 °C. Časť 010: Vzduchotesná zásuvka
s kruhovou prírubou, s upevnením pomocou poistnej matice. Norma na výrobok ****)
(EN 3645-010: 2006)
z mája 2007
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory s krytými kontaktmi, s rýchlospojkou pre prevádzkovú teplotu 175 °C alebo 200 °C trvalo. Časť 013: Slepá zásuvka. Norma
na výrobok
(EN 3645-013: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory s krytými kontaktmi, s rýchlospojkou pre trvalú prevádzkovú teplotu 175 °C alebo 200 °C. Časť 013: Slepá zásuvka. Norma na
výrobok ****)
(EN 3645-013: 2007)
zo septembra 2007
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 014:
Elektrické kontakty kolíkové, typu A, lisované, triedy S. Norma na výrobok
(EN 3155-014: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 014:
Elektrické kontakty kolíkové, typu A, lisované, triedy S. Norma na výrobok ****)
(EN 3155-014: 2006)
z mája 2007
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 015:
Elektrické kontakty dutinkové, typu A, lisované, triedy S. Norma na výrobok
(EN 3155-015: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 015:
Elektrické kontakty dutinkové, typu A, lisované, triedy S. Norma na výrobok ****)
(EN 3155-015: 2006)
z mája 2007

9

Vestník ÚNMS SR č. 11/2019

20.

STN EN 3155-078
(31 1760)

STN EN 3155-078
(31 1760)

21.

STN EN 3155-082
(31 1760)

STN EN 3155-082
(31 1760)

22.

STN EN 2812
(31 1808)

STN EN 2812
(31 1808)

23.

STN EN 3475-418
(31 1811)

STN EN 3475-418
(31 1811)

24.

STN EN 4529-002
(31 1820)

STN EN 4529-002
(31 1820)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 078:
Elektrické kontakty kolíkové, veľkosti 22 pre EN 2997, typu A, lisované, triedy S. Norma na
výrobok
(EN 3155-078: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 078:
Elektrické kontakty kolíkové, veľkosti 22 pre EN 2997, typu A, lisované, triedy S. Norma na
výrobok ****)
(EN 3155-078: 2014)
z apríla 2015
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 082:
Elektrické kontakty dutinkové, typu A, lisované, triedy S. Norma na výrobok
(EN 3155-082: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 082:
Elektrické kontakty dutinkové, typu A, lisované, triedy S. Norma na výrobok ****)
(EN 3155-082: 2015)
z apríla 2016
Letectvo a kozmonautika. Odizolovanie elektrických káblov
(EN 2812: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Odizolovanie elektrických káblov ****)
(EN 2812: 2009)
z januára 2010
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 418: Životnosť pri tepelnom namáhaní jadier
(EN 3475-418: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 418: Životnosť
pri tepelnom namáhaní jadier ****)
(EN 3475-418: 2007)
z mája 2008
Letectvo a kozmonautika. Prvky elektrických a optických spojení. Tesniaci uzáver. Časť 002:
Zoznam noriem na výrobky
(EN 4529-002: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Prvky elektrických a optických spojení. Tesniaci uzáver. Časť 002:
Zoznam noriem na výrobky ****)
(EN 4529-002: 2006)
z novembra 2006

25.

STN EN 6059-305
(31 1832)

Letectvo a kozmonautika. Inštalácia elektrických káblov. Ochranné manžety. Skúšobné
metódy. Časť 305: Absorpcia tekutín
(EN 6059-305: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

26.

STN EN 6059-407
(31 1832)

Letectvo a kozmonautika. Inštalácia elektrických káblov. Ochranné manžety. Skúšobné
metódy. Časť 407: Priľnavosť značenia a stálosť tlače
(EN 6059-407: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
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27.

STN EN 4608-001
(31 1842)

STN EN 4608-001
(31 1842)

28.

STN EN 4604-001
(31 1844)

STN EN 4604-001
(31 1844)

29.

STN EN 4681-005
(31 1853)

STN EN 4681-005
(31 1853)

30.

STN EN 4681-006
(31 1853)

STN EN 4681-006
(31 1853)

31.

STN EN 3660-001
(31 1856)

STN EN 3660-001
(31 1856)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble odolné proti ohňu. Jednožilové a viacžilové
stočené zostavy káblov, tienené (opletené) a oplášťované pre prevádzkové teploty od
-65 °C do 260 °C. Časť 001: Technická špecifikácia
(EN 4608-001: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble odolné proti ohňu. Jednožilové a viacžilové stočené zostavy káblov, tienené (opletené) a oplášťované pre prevádzkové teploty od -65 °C do
260 °C. Časť 001: Technická špecifikácia ****)
(EN 4608-001: 2006)
z decembra 2006
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na prenos signálu. Časť 001: Technická špecifikácia
(EN 4604-001: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na prenos signálu. Časť 001: Technická špecifikácia ****)
(EN 4604-001: 2009,
EN 4604-001: 2009/Cor. Apr. 2009)
z augusta 2009
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie s vodičmi z hliníka alebo
pomedeného hliníka. Časť 005: Jednožilové káble triedy AZ na použitie v nízkotlakovej
atmosfére. Norma na výrobok
(EN 4681-005: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie s vodičmi z hliníka alebo
pomedeného hliníka. Časť 005: Jednožilové káble triedy AZ na použitie v nízkotlakovej atmosfére. Norma na výrobok ****)
(EN 4681-005: 2015)
z februára 2016
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie s vodičmi z hliníka alebo
pomedeného hliníka. Časť 006: Jednožilové káble a viacžilové zostavy káblov triedy AZA na
použitie v nízkotlakovej atmosfére. Norma na výrobok
(EN 4681-006: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie s vodičmi z hliníka alebo
pomedeného hliníka. Časť 006: Jednožilové káble a viacžilové zostavy káblov triedy AZA na
použitie v nízkotlakovej atmosfére. Norma na výrobok ****)
(EN 4681-006: 2015)
z februára 2016
Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové a obdĺžnikové konektory. Časť 001: Technická špecifikácia
(EN 3660-001: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové
a obdĺžnikové konektory. Časť 001: Technická špecifikácia ****)
(EN 3660-001: 2016)
z mája 2016
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32.

STN EN 4708-001
(31 1857)

STN EN 4708-001
(31 1857)

Letectvo a kozmonautika. Teplom zmraštiteľné rúrky na viazanie, izoláciu a identifikáciu.
Časť 001: Technická špecifikácia
(EN 4708-001: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Teplom zmraštiteľné rúrky na viazanie, izoláciu a identifikáciu.
Časť 001: Technická špecifikácia ****)
(EN 4708-001: 2014)
z novembra 2014

33.

STN EN 3378
(31 2567)

Letectvo a kozmonautika. Titán TI-P99002. Žíhaný drôt na nity 1,6 mm ≤ D ≤ 10 mm
(EN 3378: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

34.

STN EN 3460
(31 2568)

Letectvo a kozmonautika. Titán TI-P99002. Žíhané tyče na obrábanie, a alebo D ≤ 150 mm,
Rm ≥ 390 MPa
(EN 3460: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

35.

STN EN 2959
(31 2683)

Letectvo a kozmonautika. Zliatina odolávajúca vysokým teplotám NI-PH1302 (NiCr20Co13
Mo4Ti3Al). Homogenizačne žíhané a za studena tvárnené tyče na kované spojovacie súčiastky, 3 mm ≤ D ≤ 30 mm
(EN 2959: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

36.

STN EN 3357
(31 2865)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2). Indukčné tavenie vo vákuu a pretavovanie elektródy. Homogenizačne a precipitačne žíhané tyče na obrábanie
a alebo D ≤ 150 mm, 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa
(EN 3357: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

37.

STN EN 3001
(31 7371)

Letectvo a kozmonautika. Temperované floatové sklenené vrstvy na použitie v letectve.
Technická špecifikácia
(EN 3001: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

38.

STN EN ISO 12215-5
(32 0871)

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 5: Navrhovanie tlakov pre monotrupy, navrhovanie napätí, určovanie rozmerov stavebných prvkov (ISO 12215-5: 2019)
(EN ISO 12215-5: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa 1. 7. 2021 ruší
Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 5: Navrhovanie tlakov pre monotrupy, navrhovanie napätí, určovanie rozmerov stavebných prvkov (ISO 12215-5: 2008 vrátane
Amd 1: 2014) ****)
(EN ISO 12215-5: 2018)
z mája 2019

STN EN ISO 12215-5
(32 0871)

39.

STN EN 15869-1
(32 8705)

STN EN 15869-1
(32 8705)

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz,
do 125 A. Časť 1: Základné požiadavky
(EN 15869-1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, do 63 A,
50 Hz. Časť 1: Základné požiadavky ****)
(EN 15869-1: 2010)
z júna 2010
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40.

STN EN 15869-2
(32 8705)

STN EN 15869-2
(32 8705)

41.

STN EN 15869-3
(32 8705)

STN EN 15869-3
(32 8705)

Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz,
do 125 A. Časť 2: Pobrežná jednotka, dodatočné požiadavky
(EN 15869-2: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, do 63 A,
50 Hz. Časť 2: Pobrežná jednotka, bezpečnostné požiadavky ****)
(EN 15869-2: 2010)
z júna 2010
Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, 50 Hz,
do 125 A. Časť 3: Palubná jednotka, dodatočné požiadavky
(EN 15869-3: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Lode vnútrozemskej plavby. Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, do 63 A,
50 Hz. Časť 3: Palubná jednotka, bezpečnostné požiadavky ****)
(EN 15869-3: 2010)
z júna 2010

42.

STN EN IEC 61400-21-1
(33 3160)

Veterné energetické systémy. Časť 21-1: Meranie a stanovenie elektrických charakteristík
veterných turbín
(EN IEC 61400-21-1: 2019,
IEC 61400-21-1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

43.

STN EN IEC 61400-26-1
(33 3160)

Veterné energetické systémy. Časť 26-1: Funkcieschopnosť veterných energetických systémov
(EN IEC 61400-26-1: 2019,
IEC 61400-26-1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa 3. 7. 2022 ruší
Veterné turbíny. Časť 26-1: Funkcieschopnosť systémov výroby veternej energie z pohľadu
času ****)
(CLC/TS 61400-26-1: 2017,
IEC/TS 61400-26-1: 2011)
z januára 2018
Veterné turbíny. Časť 26-2: Funkcieschopnosť veterných turbín z pohľadu výroby ****)
(CLC/TS 61400-26-2: 2017,
IEC/TS 61400-26-2: 2014)
z januára 2018
Veterné elektrárne. Časť 26-3: Funkcieschopnosť veterných elektrární ****)
(CLC/TS 61400-26-3: 2017,
IEC/TS 61400-26-3: 2016)
z januára 2018

STN P CLC/TS 61400-26-1
(33 3160)

STN P CLC/TS 61400-26-2
(33 3160)

STN P CLC/TS 61400-26-3
(33 3160)

44.

STN EN IEC 61000-4-18
(33 3432)

STN EN 61000-4-18
(33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-18: Metódy skúšania a merania. Skúška
odolnosti proti tlmeným oscilačným vlnám
(EN IEC 61000-4-18: 2019,
IEC 61000-4-18: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa 20. 6. 2022 ruší
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-18: Metódy skúšania a merania. Skúška
odolnosti proti tlmeným oscilačným vlnám ****)
(EN 61000-4-18: 2007,
IEC 61000-4-18: 2006)
z decembra 2007

13

Vestník ÚNMS SR č. 11/2019

45.

STN EN IEC 55016-1-1
(33 4216)

STN EN 55016-1-1
(33 4216)

46.

STN EN 50518
(33 4580)

STN EN 50518-1
(33 4580)

STN EN 50518-2
(33 4580)
STN EN 50518-3
(33 4580)

47.

STN EN IEC 60068-2-82
(34 5791)

STN EN 60068-2-82
(34 5791)

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti
nemu. Časť 1-1: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu.
Meracie prístroje
(CISPR 16-1-1: 2019,
EN IEC 55016-1-1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa 26. 6. 2022 ruší
Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti
nemu. Časť 1-1: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu.
Meracie prístroje ****)
(CISPR 16-1-1: 2010,
EN 55016-1-1: 2010)
z júna 2010
Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá
(EN 50518: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa 6. 2. 2022 ruší
Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá. Časť 1: Priestorové a konštrukčné požiadavky
****)
(EN 50518-1: 2013)
z novembra 2014
Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá. Časť 2: Technické požiadavky ****)
(EN 50518-2: 2013)
z novembra 2014
Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá. Časť 3: Postupy a požiadavky na prevádzku
****)
(EN 50518-3: 2013)
z novembra 2014
Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-82: Skúšky. Skúška Xw1: Skúšobné metódy vzniku
výstupkov pre komponenty a časti používané v elektronických zostavách
(EN IEC 60068-2-82: 2019,
IEC 60068-2-82: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa 18. 6. 2022 ruší
Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-82: Skúšky. Skúška Tx: Skúšobné metódy elektronických
a elektrických súčastí hrotovou elektródou ****)
(EN 60068-2-82: 2007,
IEC 60068-2-82: 2007)
z marca 2008

48.

STN EN IEC 61188-6-4
(34 6512)

Dosky s plošnými spojmi a zostavy dosiek s plošnými spojmi. Konštrukcia a používanie.
Časť 6-4: Základné požiadavky na rozmerové výkresy súčiastok na povrchovú montáž
(SMD) z pohľadu návrhu plošných spojov
(EN IEC 61188-6-4: 2019,
IEC 61188-6-4: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

49.

STN 34 7010-82

Elektrické káble. Doplňujúce skúšobné metódy
(HD 605-S3: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa 1. 7. 2022 ruší
Elektrické káble. Dopĺňajúce skúšobné metódy ****)
(HD 605 S2: 2008)
z marca 2009

STN 34 7010-82
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50.

STN EN IEC 60512-11-1
(35 4055)

STN EN 60512-11-1
(35 4055)

Elektromechanické súčiastky pre elektronické zariadenia. Základné skúšobné postupy
a meracie metódy. Časť 11-1: Klimatické skúšky. Skúška 11a. Klimatický rad
(EN IEC 60512-11-1: 2019,
IEC 60512-11-1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa 20. 6. 2022 ruší
Elektromechanické súčiastky pre elektronické zariadenia. Základné skúšobné postupy
a meracie metódy. Časť 11: Klimatické skúšky. Oddiel 1: Skúška 11a. Klimatický rad ****)
(EN 60512-11-1: 1999,
IEC 60512-11-1: 1995)
z mája 2001

51.

STN EN IEC 62884-4
(35 8435)

Meracie metódy na piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátoroch. Časť 4:
Skúšobné metódy krátkodobej frekvenčnej stability
(EN IEC 62884-4: 2019,
IEC 62884-4: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

52.

STN EN IEC 62129-3
(35 9208)

Kalibrácia zariadení na meranie vlnovej dĺžky/optickej frekvencie. Časť 3: Optické merače
frekvencie s použitím frekvenčného hrebeňa
(EN IEC 62129-3: 2019,
IEC 62129-3: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

53.

STN EN IEC 60793-2-10
(35 9213)

Optické vlákna. Časť 2-10: Špecifikácie výrobku. Rámcová špecifikácia mnohovidových vláken kategórie A1
(EN IEC 60793-2-10: 2019,
IEC 60793-2-10: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa 26. 6. 2022 ruší
Optické vlákna. Časť 2-10: Špecifikácie výrobku. Rámcová špecifikácia mnohovidových vláken kategórie A1 ****)
(EN 60793-2-10: 2017,
IEC 60793-2-10: 2017)
z júna 2018

STN EN 60793-2-10
(35 9213)

54.

STN EN IEC 61280-4-1
(35 9270)

STN EN 61280-4-1
(35 9270)

55.

STN EN 13032-4+A1
(36 0401)

STN EN 13032-4
(36 0401)

Skúšobné postupy pre optovláknové komunikačné podsystémy. Časť 4-1: Inštalované káblové trasy. Meranie tlmenia mnohovidových káblových trás
(EN IEC 61280-4-1: 2019,
IEC 61280-4-1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa 26. 6. 2022 ruší
Skúšobné postupy pre optovláknové komunikačné podsystémy. Časť 4-1: Inštalované káblové trasy. Meranie tlmenia mnohovidových káblových trás ****)
(EN 61280-4-1: 2009,
IEC 61280-4-1: 2009)
z júna 2010
Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov
a svetiel. Časť 4: Svetelné diódy, LED moduly a svietidlá
(EN 13032-4: 2015+A1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov
a svietidiel. Časť 4: Zdroje LED, moduly a svietidlá
(EN 13032-4: 2015)
z januára 2017
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56.

STN EN IEC 60704-2-16
(36 1005)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie
hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-16: Osobitné požiadavky na práčky-sušičky
(EN IEC 60704-2-16: 2019,
IEC 60704-2-16: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

57.

STN EN IEC 60879
(36 1057)

Komfortné ventilátory a regulátory pre domácnosť a na podobné účely. Metódy merania
funkčných vlastností
(EN IEC 60879: 2019,
IEC 60879: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

58.

STN EN 1127-1
(38 9700)

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 1: Základné pojmy a metodika
(EN 1127-1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa 28. 2. 2022 ruší
Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 1: Základné pojmy a metodika
(EN 1127-1: 2011)
z marca 2012

STN EN 1127-1
(38 9700)

59.

STN EN ISO 12799
(40 1007)

Jadrová energia. Stanovenie obsahu dusíka v spekaných peletách UO2 , (U, Gd)O2 a (U, Pu)O2.
Metóda extrakcie inertného plynu a detekcie vodivosti (ISO 12799: 2015)
(EN ISO 12799: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

60.

STN EN ISO 22765
(40 1008)

Technológia jadrového paliva. Spekané pelety (U, Pu)O2. Návod na keramografickú prípravu na skúšku mikroštruktúry (ISO 22765: 2016)
(EN ISO 22765: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

61.

STN EN ISO 16639
(40 1009)

Monitorovanie koncentrácií aktivity rádioaktívnych látok vo vzduchu na pracovisku jadrových zariadení (ISO 16639: 2017)
(EN ISO 16639: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

62.

STN EN ISO 18417
(40 1010)

Uhlíkové sorbenty jódu pre jadrové zariadenia. Metóda na definovanie indexu sorpčnej
kapacity (ISO 18417: 2017)
(EN ISO 18417: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

63.

STN EN ISO 21484
(40 1011)

Jadrová energia. Technológia paliva. Stanovenie pomeru O/M v peletách MOX gravimetrickou metódou (ISO 21484: 2017)
(EN ISO 21484: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

64.

STN EN ISO 12183
(40 1012)

Technológia jadrového paliva. Coulometrická skúška plutónia riadeným potenciálom
(ISO 12183: 2016)
(EN ISO 12183: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

65.

STN EN ISO 12800
(40 1013)

Technológia jadrového paliva. Návod na meranie špecifickej plochy povrchu práškov oxidu
uránu metódou BET (ISO 12800: 2017)
(EN ISO 12800: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
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66.

STN P CEN ISO/TS 18090-1 Rádiologická ochrana. Charakteristiky referenčného pulzného žiarenia. Časť 1: Fotónové
(40 1402)
žiarenie (ISO/TS 18090-1: 2015)
(CEN ISO/TS 18090-1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do
31. 8. 2021.

67.

STN EN ISO 16645
(40 1403)

Rádiologická ochrana. Medicínske elektrónové urýchľovače. Požiadavky a odporúčania na
navrhovanie a hodnotenie tienenia (ISO 16645: 2016)
(EN ISO 16645: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

68.

STN EN ISO 16637
(40 1404)

Rádiologická ochrana. Monitorovanie a interná dozimetria personálu vystaveného medicínskym rádionuklidom ako otvoreným zdrojom (ISO 16637: 2016)
(EN ISO 16637: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

69.

STN EN ISO 16812
(45 1633)

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Kotlové výmenníky tepla (ISO 16812: 2019)
(EN ISO 16812: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Kotlové výmenníky tepla (ISO 16812: 2007)
****)
(EN ISO 16812: 2007)
z júla 2007

STN EN ISO 16812
(45 1437)

70.

STN EN ISO 9167
(46 2301)

STN EN ISO 9167-1
(46 2301)

Semeno repky olejnej a šroty a výlisky z nej. Stanovenie obsahu glukozinolátov. Metóda
vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (ISO 9167: 2019)
(EN ISO 9167: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Repka olejná. Stanovenie obsahu glukozinolátov. Časť 1: Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (ISO 9167-1: 1992)
(EN ISO 9167-1: 1995)
z júla 1998

71.

STN EN ISO 34101-3
(46 2605)

Udržateľná a sledovateľná produkcia kakaa. Časť 3: Požiadavky na sledovateľnosť
(ISO 34101-3: 2019)
(EN ISO 34101-3: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

72.

STN EN ISO 34101-4
(46 2605)

Udržateľná a sledovateľná produkcia kakaa. Časť 4: Požiadavky na certifikačné schémy
(ISO 34101-4: 2019)
(EN ISO 34101-4: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

73.

STN EN ISO 19085-10
(49 6115)

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 10: Tesárske píly (ISO 19085-10: 2018, opravená verzia
2018-11)
(EN ISO 19085-10: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 19: Stolové kotúčové píly (s alebo bez
posuvného stola) a píly používané na stavenisku ****)
(EN 1870-19: 2013)
z apríla 2014

STN EN 1870-19
(49 6130)

74.

STN EN ISO 17678
(57 0086)

Mlieko a mliečne výrobky. Stanovenie čistoty mliečneho tuku plynovochromatografickou
analýzou triglyceridov (ISO 17678: 2019)
(EN ISO 17678: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
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75.

STN EN ISO 17678
(57 0086)

Mlieko a mliečne výrobky. Stanovenie čistoty mliečneho tuku plynovochromatografickou
analýzou triglyceridov (Referenčná metóda) (ISO 17678: 2010) ****)
(EN ISO 17678: 2010)
z augusta 2010

STN EN 14110
(58 8817)

Deriváty tukov a olejov. Metylestery mastných kyselín. Stanovenie obsahu metanolu
(EN 14110: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Deriváty tukov a olejov. Metylestery mastných kyselín. Stanovenie obsahu metanolu ****)
(EN 14110: 2003)
z decembra 2003

STN EN 14110
(58 8817)

76.

STN EN 17271
(64 3232)

Plasty. Profily z polyvinylchloridu (PVC). Stanovenie odlupovacej pevnosti profilov s laminovanými fóliami
(EN 17271: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

77.

STN EN ISO 17422
(64 8130)

Plasty. Environmentálne aspekty. Všeobecný návod na ich zahrnutie do noriem (ISO 17422:
2018)
(EN ISO 17422: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

78.

STN EN ISO 10123
(66 8680)

Lepidlá. Stanovenie šmykovej pevnosti anaeróbnych lepidiel použitím telesa typu čap-prstenec (ISO 10123: 2013)
(EN ISO 10123: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Lepidlá. Stanovenie šmykovej pevnosti anaeróbnych lepidiel použitím telesa typu čap-prstenec (mod ISO 10123: 1990) ****)
(EN 15337: 2007)
z marca 2008

STN EN 15337
(66 8680)

79.

STN EN ISO 18473-3
(67 0575)

Funkčné pigmenty a plnivá na špeciálne použitie. Časť 3: Pyrogénny oxid kremičitý na použitie do silikónového kaučuku (ISO 18473-3: 2018)
(EN ISO 18473-3: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

80.

STN EN ISO 9514
(67 3033)

Náterové látky. Stanovenie času spracovateľnosti viaczložkových náterových systémov.
Príprava a kondicionovanie vzoriek a pokyny na skúšanie (ISO 9514: 2019)
(EN ISO 9514: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Náterové látky. Stanovenie času spracovateľnosti viaczložkových náterových systémov. Príprava a kondicionovanie vzoriek a pokyny na skúšanie (ISO 9514: 2005)
(EN ISO 9514: 2005)
z decembra 2005

STN EN ISO 9514
(67 3033)

81.

STN EN 13487
(69 6330)

STN EN 13487
(69 6330)

Výmenníky tepla. Kondenzátory chladiacich zariadení s núteným prúdením vzduchu a suché chladiče. Meranie hluku
(EN 13487: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Výmenníky tepla. Kondenzátory chladiacich zariadení s núteným prúdením vzduchu a suché
chladiče. Meranie hluku ****)
(EN 13487: 2003)
z júna 2004
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82.

STN EN 14564
(69 8500)

STN EN 14564
(69 8500)

83.

STN EN 1849-2
(72 7641)

STN EN 1849-2
(72 7641)

84.

STN EN ISO 13473-1
(73 6177)

STN EN ISO 13473-1
(73 6177)

85.

STN EN 507
(74 7713)

STN EN 507
(74 7713)

86.

STN EN 508-2
(74 7715)

STN EN 508-2
(74 7715)

Cisterny na prepravu nebezpečného tovaru. Terminológia
(EN 14564: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Cisterny na prepravu nebezpečného tovaru. Terminológia
(EN 14564: 2013)
z júla 2013
Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie hrúbky a plošnej hmotnosti. Časť 2: Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech
(EN 1849-2: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie hrúbky a plošnej hmotnosti. Časť 2: Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech
(EN 1849-2: 2009)
z júla 2010
Charakterizovanie textúry vozovky s použitím profilov povrchu. Časť 1: Stanovenie priemernej hĺbky profilu (ISO 13473-1: 2019)
(EN ISO 13473-1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Charakterizovanie textúry vozovky s použitím profilov povrchu. Časť 1: Stanovenie priemernej hĺbky profilu (ISO 13473-1: 1997)
(EN ISO 13473-1: 2004)
z apríla 2005
Strešné a obkladové výrobky z plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané prvky z hliníkového plechu
(EN 507: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané strešné prvky
z hliníkového plechu
(EN 507: 1999)
z októbra 2001
Strešné a obkladové výrobky z plechu. Špecifikácie na samonosné strešné prvky z ocele,
hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele. Časť 2: Hliník
(EN 508-2: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na samonosné strešné prvky z ocele, hliníka
alebo nehrdzavejúcej ocele. Časť 2: Hliník ****)
(EN 508-2: 2008)
z januára 2009

87.

STN EN 17132
(80 0626)

Textílie a textilné výrobky. Nebezpečné látky potenciálne prítomné v zložkách materiálov
textilných výrobkov. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH), metódou
chromatografických techník
(EN 17132: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

88.

STN EN 17134
(80 0627)

Textílie a textilné výrobky. Nebezpečné látky potenciálne prítomné v zložkách materiálov
textilných výrobkov. Stanovenie určitých konzervačných prísad metódou kvapalnej chromatografie
(EN 17134: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
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89.

STN EN ISO 11058
(80 6131)

STN EN ISO 11058
(80 6131)

90.

STN EN ISO 1833-12
(80 8615)

STN EN ISO 1833-12
(80 8615)

91.

STN EN ISO 1833-16
(80 8615)

STN EN ISO 1833-16
(80 8615)

92.

STN EN ISO 11393-5
(83 2720)

STN EN 381-8
(83 2720)

STN EN 381-9
(83 2720)

93.

STN EN ISO 11393-6
(83 2720)

STN EN 381-10
(83 2720)

STN EN 381-11
(83 2720)

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Stanovenie priepustnosti vody kolmo na rovinu bez zaťaženia (ISO 11058: 2019)
(EN ISO 11058: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Stanovenie priepustnosti vody kolmo na rovinu
bez zaťaženia (ISO 11058: 2010) ****)
(EN ISO 11058: 2010)
z augusta 2010
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 12: Zmesi akrylových, niektorých modakrylových, niektorých chlórových, niektorých elastanových a niektorých iných vlákien (metóda
využívajúca dimetylformamid) (ISO 1833-12: 2019)
(EN ISO 1833-12: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 12: Zmesi akrylových, niektorých modakrylových, niektorých chlórových, niektorých elastanových a niektorých iných vlákien (metóda
využívajúca dimetylformamid) (ISO 1833-12: 2006) ****)
(EN ISO 1833-12: 2010)
z februára 2011
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 16: Zmesi polypropylénových vlákien a niektorých iných vlákien (metóda využívajúca xylén) (ISO 1833-16: 2019)
(EN ISO 1833-16: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Textílie. Kvantitatívna chemická analýza. Časť 16: Zmesi polypropylénových vlákien a niektorých iných vlákien (metóda využívajúca xylén) (ISO 1833-16: 2006) ****)
(EN ISO 1833-16: 2010)
z februára 2011
Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 5: Skúšobné metódy a požiadavky na vyhotovenie ochranných galoší (ISO 11393-5: 2018)
(EN ISO 11393-5: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Rozpracované prekladom.
Jej oznámením sa ruší
Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 8: Skúšobné metódy na
ochranné gamaše ***)
(EN 381-8: 1997)
z decembra 2002
Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 9: Požiadavky na ochranné
gamaše ***)
(EN 381-9: 1997)
z decembra 2002
Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 6: Skúšobné metódy a požiadavky na vyhotovenie chráničov hornej časti tela (ISO 11393-6: 2018)
(EN ISO 11393-6: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Rozpracované prekladom.
Jej oznámením sa ruší
Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 10: Skúšobné metódy na
chrániče hornej časti tela
(EN 381-10: 2002)
z marca 2004
Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 11: Požiadavky na chrániče
hornej časti tela
(EN 381-11: 2002)
z marca 2004
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94.

STN P CEN/TS 17337
(83 4757)

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie viaczložkových plynných vzoriek. Infračervená spektroskopia pomocou Fourierovej transformácie
(CEN/TS 17337: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do
30. 6. 2021.

95.

STN EN ISO 20342-1
(84 7078)

Pomocné výrobky na zachovanie integrity tkanív u imobilných pacientov. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 20342-1: 2019)
(EN ISO 20342-1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

96.

STN EN ISO 16054
(85 2904)

Chirurgické implantáty. Minimálne súbory údajov pre chirurgické implantáty (ISO 16054:
2019)
(EN ISO 16054: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Chirurgické implantáty. Minimálne súbory údajov pre chirurgické implantáty (ISO 16054:
2000)
(EN ISO 16054: 2002)
z novembra 2003

STN EN ISO 16054
(85 2904)

97.

STN EN 14683+AC
(85 6551)

STN EN 14683
(85 6551)

98.

STN EN 13697+A1
(85 7021)

STN EN 13697
(85 7021)

99.

STN EN 14476+A2
(85 7029)

STN EN 14476+A1
(85 7029)

Chirurgické masky. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 14683: 2019+AC: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Chirurgické masky. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 14683: 2019)
z augusta 2019
Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna nepórovitá povrchová skúška na vyhodnotenie baktericídnej a/alebo fungicídnej aktivity chemických dezinfekčných
prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, v domácnostiach a inštitúciách. Skúšobná metóda a požiadavky bez mechanického pôsobenia (fáza 2, krok 1)
(EN 13697: 2015+A1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna nepórovitá povrchová skúška
na vyhodnotenie baktericídnej a/alebo fungicídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov používaných v potravinárstve, priemysle, v domácnostiach a inštitúciách. Skúšobná
metóda a požiadavky bez mechanického pôsobenia (fáza 2, krok 1) ****)
(EN 13697: 2015)
zo septembra 2015
Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna skúška na vyhodnotenie
virulocídnej aktivity pre chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky používané v oblasti
medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)
(EN 14476: 2013+A2: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna skúška na vyhodnotenie virulocídnej aktivity pre chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky používané v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1) ****)
(EN 14476: 2013+A1: 2015)
z januára 2016
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100. STN EN 17229
(94 0532)

Fitness centrá. Požiadavky na vybavenie a prevádzku. Prevádzkové a manažérske požiadavky
(EN 17229: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

101. STN EN 1069-1+A1
(94 0910)

Vodné kĺzačky. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
(EN 1069-1: 2017+A1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
Jej oznámením sa ruší
Vodné kĺzačky. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy ****)
(EN 1069-1: 2017)
z februára 2018

STN EN 1069-1
(94 0910)

102. STN EN 16844+A2
(96 5130)

Služby estetickej medicíny. Nechirurgické lekárske zákroky
(EN 16844: 2017+A2: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

Zrušené STN
103. STN P CEN/TS 1565-2
(64 3219)

Potrubné systémy z plastov na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou). Zmesi styrénových kopolymérov (SAN+PVC). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie
zhody ****)
(CEN/TS 1565-2: 2012)
z augusta 2012
Zrušená od 1. 12. 2019
Zrušená v CEN bez náhrady.

Zmeny STN
104. STN EN ISO 14816/A1
(01 8567)

Telematika v cestnej doprave a preprave. Automatická identifikácia vozidla a zariadenia.
Číslovanie a dátová štruktúra (ISO 14816: 2005/Amd 1: 2019). Zmena A1
STN EN ISO 14816 z marca 2006
(EN ISO 14816: 2005/A1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

105. STN EN ISO 4126-1/A2
(13 6668)

Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 1: Poistné ventily
(ISO 4126-1: 2013). Zmena A2
STN EN ISO 4126-1 z decembra 2013
(EN ISO 4126-1: 2013/A2: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

106. STN EN ISO 21787/A1
(13 8812)

Priemyselné ventily. Priame (guľové) ventily z termoplastických materiálov (ISO 21787:
2006/Amd 1: 2019). Zmena A1
STN EN ISO 21787 z augusta 2006
(EN ISO 21787: 2006/A1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

107. STN EN ISO 16135/A1
(13 8813)

Priemyselné ventily. Guľové ventily z termoplastických materiálov (ISO 16135: 2006/Amd 1:
2019). Zmena A1
STN EN ISO 16135 z augusta 2006
(EN ISO 16135: 2006/A1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
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108. STN EN ISO 16136/A1
(13 8814)

Priemyselné ventily. Klapky z termoplastických materiálov (ISO 16136: 2006/Amd 1: 2019).
Zmena A1
STN EN ISO 16136 z augusta 2006
(EN ISO 16136: 2006/A1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

109. STN EN ISO 16137/A1
(13 8815)

Priemyselné ventily. Uzatváracie ventily z termoplastických materiálov (ISO 16137: 2006/
Amd 1: 2019). Zmena A1
STN EN ISO 16137 z augusta 2006
(EN ISO 16137: 2006/A1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

110. STN EN ISO 16138/A1
(13 8816)

Priemyselné ventily. Membránové ventily z termoplastických materiálov (ISO 16138: 2006/
Amd 1: 2019). Zmena A1
STN EN ISO 16138 z augusta 2006
(EN ISO 16138: 2006/A1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

111. STN EN ISO 16139/A1
(13 8817)

Priemyselné ventily. Posúvacie ventily z termoplastických materiálov (ISO 16139: 2006/
Amd 1: 2019). Zmena A1
STN EN ISO 16139 z augusta 2006
(EN ISO 16139: 2006/A1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019

112. STN 33 2000-8-2/A11

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Elektrické inštalácie nízkeho napätia s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie. Zmena A11
STN 33 2000-8-2 z decembra 2019
(HD 60364-8-2: 2018/A11: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
STN 33 2000-8-2 z decembra 2019 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 2. 8. 2022.

113. STN EN 60851-2/A2
(34 7010)

Vodiče na vinutia. Skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie rozmerov. Zmena A2
STN EN 60851-2 z júna 2010
(EN IEC 60851-2: 2009/A2: 2019,
IEC 60851-2: 2009/Amd 2: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60851-2 z júna 2010 sa bez tejto zmeny A2 môže používať do 2. 7. 2022.

114. STN EN 60317-35/A1
(34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 35: Spájkovateľný medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyuretánom, trieda 155, s lepiacou vrstvou. Zmena A1
STN EN 60317-35 z augusta 2014
(EN 60317-35: 2014/A1: 2019,
IEC 60317-35: 2013/Amd 1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60317-35 z augusta 2014 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 17. 7. 2022.

115. STN EN 60317-36/A1
(34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 36: Spájkovateľný medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyesterimidom, trieda 180, s lepiacou vrstvou. Zmena A1
STN EN 60317-36 z augusta 2014
(EN 60317-36: 2014/A1: 2019,
IEC 60317-36: 2013/Amd 1: 2019)
Platí od 01.12.2019
STN EN 60317-36 z augusta 2014 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 17. 7. 2022.
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116. STN EN 60317-55/A1
(34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 55: Spájkovateľný medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyuretánom, s vonkajšou polyamidovou vrstvou, trieda 180.
Zmena A1
STN EN 60317-55 z augusta 2014
(EN 60317-55: 2014/A1: 2019,
IEC 60317-55: 2013/Amd 1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60317-55 z augusta 2014 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 17. 7. 2022.

117. STN EN 60317-68/A1
(34 7307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 68: Hliníkový vodič pravouhlého prierezu, lakovaný polyvinylacetálom, trieda 120. Zmena A1
STN EN 60317-68 z decembra 2017
(EN 60317-68: 2017/A1: 2019,
IEC 60317-68: 2017/Amd 1: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60317-68 z decembra 2017 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 17. 7. 2022.

118. STN EN 61770/A1
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pripájané na vodovodnú sieť. Zabránenie spätnému nasávaniu a poruchám hadicových sústav. Zmena A1
STN EN 61770 z januára 2010
(EN 61770: 2009/A1: 2019,
mod IEC 61770: 2008/Amd 1: 2015)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 61770 z januára 2010 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 26. 7. 2022.

119. STN EN 60335-1/A1
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné
požiadavky. Zmena A1
STN EN 60335-1 z decembra 2012
(EN 60335-1: 2012/A1: 2019,
IEC 60335-1: 2010/A1: 2013/Cor. 1: 2014,
mod IEC 60335-1: 2010/A1: 2013)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60335-1 z decembra 2012 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 30. 7. 2021.

121. STN EN 60335-1/A2
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné
požiadavky. Zmena A2
STN EN 60335-1 z decembra 2012
(EN 60335-1: 2012/A2: 2019,
IEC 60335-1: 2010/Amd 2: 2016,
IEC 60335-1: 2010/Amd 2: 2016/Cor. 1: 2016)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60335-1 z decembra 2012 sa bez tejto zmeny A2 môže používať do 30. 7. 2021.

120. STN EN 60335-1/A14
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné
požiadavky. Zmena A14
STN EN 60335-1 z decembra 2012
(EN 60335-1: 2012/A14: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60335-1 z decembra 2012 sa bez tejto zmeny A14 môže používať do 30. 7. 2021.

123. STN EN 60335-2-12/A2
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-12: Osobitné
požiadavky na ohrievacie platne a podobné spotrebiče. Zmena A2
STN EN 60335-2-12 z apríla 2005
(EN 60335-2-12: 2003/A2: 2019,
IEC 60335-2-12: 2002/Amd 2: 2017)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60335-2-12 z apríla 2005 sa bez tejto zmeny A2 môže používať do 26. 7. 2022.
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122. STN EN 60335-2-12/A11
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-12: Osobitné
požiadavky na ohrievacie platne a podobné spotrebiče. Zmena A11
STN EN 60335-2-12 z apríla 2005
(EN 60335-2-12: 2003/A11: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60335-2-12 z apríla 2005 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 26. 7. 2022.

124. STN EN 60335-2-13/A1
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-13: Osobitné
požiadavky na fritovacie hrnce, panvice na smaženie a podobné spotrebiče. Zmena A1
STN EN 60335-2-13 zo septembra 2010
(EN 60335-2-13: 2010/A1: 2019,
IEC 60335-2-13: 2009/Amd 1: 2016)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60335-2-13 zo septembra 2010 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 2. 8. 2022.

125. STN EN 60335-2-17/A11
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-17: Osobitné
požiadavky na prikrývky, podložky, podušky, návleky a podobné ohybné tepelné spotrebiče.
Zmena A11
STN EN 60335-2-17 zo septembra 2013
(EN 60335-2-17: 2013/A11: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60335-2-17 zo septembra 2013 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 26. 7. 2022.

126. STN EN 60335-2-66/A11
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-66: Osobitné
požiadavky na ohrievače vody pre vodné matrace. Zmena A11
STN EN 60335-2-66 z apríla 2004
(EN 60335-2-66: 2003/A11: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60335-2-66 z apríla 2004 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 16. 4. 2022.

127. STN EN 60335-2-84/A2
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-84: Osobitné
požiadavky na toalety. Zmena A2
STN EN 60335-2-84 z júna 2004
(EN 60335-2-84: 2003/A2: 2019,
mod IEC 60335-2-84: 2002/A2: 2013)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60335-2-84 z júna 2004 sa bez tejto zmeny A2 môže používať do 5. 7. 2022.

128. STN EN 60335-2-87/A2
(36 1055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-87: Osobitné
požiadavky na elektrické zariadenia na omračovanie zvierat. Zmena A2
STN EN 60335-2-87 z decembra 2003
(EN 60335-2-87: 2002/A2: 2019,
IEC 60335-2-87: 2002/Amd 2: 2012)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60335-2-87 z decembra 2003 sa bez tejto zmeny A2 môže používať do 5. 7. 2022.

129. STN EN 60335-2-98/A11 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-98: Osobitné
(36 1055)
požiadavky na zvlhčovače vzduchu. Zmena A11
STN EN 60335-2-98 z mája 2004
(EN 60335-2-98: 2003/A11: 2019)
Platí od 1. 12. 2019
STN EN 60335-2-98 z mája 2004 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 16. 4. 2022.
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 **) preberali medzinárodné alebo európske normy schválením na priame používanie (norma pozostáva z národnej titulnej strany a znenie
nie je jej súčasťou).
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).
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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 IEC/TR 61511-0
(18 0303)

Funkčná bezpečnosť. Systémy súvisiace s bezpečnosťou sektora priemyselných procesov.
Časť 0: Funkčná bezpečnosť pre priemyselné procesy a IEC 61511 ****)
(CLC IEC/TR 61511-0: 2019,
IEC/TR 61511-0: 2018)
Platí od 01.12.2019

2.

TNI CLC/TR 50600-99-1
(36 7254)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-1: Odporúčané postupy pre energetické manažérstvo ****)
(CLC/TR 50600-99-1: 2019)
Platí od 01.12.2019
Jej oznámením sa ruší
Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-1: Odporúčané postupy pre energetické manažérstvo ****)
(CLC/TR 50600-99-1: 2018)
z januára 2019

TNI CLC/TR 50600-99-1
(36 7254)

3.

TNI CLC/TR 50600-99-2
(36 7254)

TNI CLC/TR 50600-99-2
(36 7254)

4.

TNI CEN/TR 10367
(42 0582)

Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-2: Odporúčané postupy na environmentálnu udržateľnosť ****)
(CLC/TR 50600-99-2: 2019)
Platí od 01.12.2019
Jej oznámením sa ruší
Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-2: Odporúčané postupy na environmentálnu udržateľnosť ****)
(CLC/TR 50600-99-2: 2018)
z januára 2019
Legované ocele. Stanovenie obsahu chrómu. Optická emisná spektrometrická metóda
s indukčne viazanou plazmou ****)
(CEN/TR 10367: 2019)
Platí od 01.12.2019
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5.

TNI CEN/TR 13695-2
(77 7020)

TNI CEN/TR 13695-2
(77 7020)

Obaly. Požiadavky na meranie a určenie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok
v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia. Časť 2: Požiadavky na meranie a určenie nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia
(CEN/TR 13695-2: 2019)
Vydanie: december 2019
Jej vydaním sa ruší
Obaly. Požiadavky na meranie a určenie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok
v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia. Časť 2: Požiadavky na meranie a určenie nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia ****)
(CEN/TR 13695-2: 2019)
z júla 2019

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v štátnom jazyku.
Dokumenty označené ****) sa preberajú bez prekladu do štátneho jazyka.

Upozornenie redakcie
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 2/2019 v Oznámení ÚNMS SR o prijatí európskych noriem alebo medzinárodných noriem, ich zmien,
opráv alebo zrušení do sústavy STN bez prekladu do štátneho jazyka
– v bode 18 sa opravuje názov na Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov. Skúšobné metódy kovových prostriedkov na abrazívne čistenie. Časť 2: Stanovenie distribúcie veľkosti častíc
(ISO 11125-2: 2018, opravená verzia 2019-04)
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 9/2019 v Oznámení ÚNMS SR o prijatí európskych noriem alebo medzinárodných noriem, ich zmien,
opráv alebo zrušení do sústavy STN bez prekladu do štátneho jazyka
– v bode 93 sa opravuje názov na Plasty. Metódy stanovenia hustoty neľahčených plastov. Časť 1: Ponorná metóda, metóda kvapalinovým pyknometrom a titračná metóda (ISO 1183-1: 2019, opravená verzia 2019-05)
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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 medzinárodnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webové sídlo
ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na e-mailovej adrese: navrhynoriem@normoff.gov.sk.
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.
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 októbri 2019 tieto rozhodnutia
z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania:
1. Rozhodnutie č. UNMS/03834/2019-900/012349/2019 zo dňa 17.10.2019 vydané pre Tachoservis, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01
Trnava, IČO: 46 421 459.
Predmetom rozhodnutia je zrušenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej
doprave) udelenej Rozhodnutím č. 2012/900/000258/00157 zo dňa 20.02.2012 na základe žiadosti autorizovanej osoby
o zrušenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej doprave).
2. Rozhodnutie č. UNMS/03372/2019-900/012344/2019 zo dňa 17.10.2019 vydané pre Tachoservis, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01
Trnava, IČO: 46 421 459.

Položka

Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon overovania určených meradiel.

1

Druh overovaných
určených meradiel
(Položka prílohy
č. 1 k vyhláške
č. 161/2019 Z. z.
o meradlách
a metrologickej
kontrole)

Tachograf
(pol.: 2.2.2)

Zavedené metódy
Merací rozsah

Rozšírená neistota U
(k=2)

elektronický analógový:
dĺžka: do 1000 m
rýchlosť: do 180 km/h
čas: do 24 h

dĺžka: 0,60 %
rýchlosť: 0,27 km/h
čas: 0,26 s/24 h

digitálny:
dĺžka: do 1000 m
rýchlosť: do 250 km/h
čas: do 24 h

dĺžka: 0,56 %
rýchlosť: 0,25 km/h
čas: 0,26 s/24 h

Pridelená overovacia značka:
Platnosť rozhodnutia:

Druh

Ostatné
špecifikácie

Dokumentácia

Príloha č. 35 vyhlášky
č. 161/2019 Z. z.
o meradlách
a metrologickej
Priame kontrole
porov- Pracovný postup
nanie
kalibrácie/overovania
záznamových
zariadení v cestnej
doprave
PP – Tachograf

Elektronické
analógové
tachografy
Digitálne
tachografy

M26.
do 04.11.2024.

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 vydaní rozhodnutí o autorizácii podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku,
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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 v októbri 2019 tieto rozhodnutia:
I. rozhodnutie č. UNMS/03683/2019-801 011986/2019 zo dňa 04. 10. 2019 pre Výskumný ústav dopravný, a. s., SKTC – 125,
NO 1358, Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, IČO: 36 402 672.
Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie udelenej Rozhodnutím č. 2016/800/008051/02573 zo dňa 07.09.2016
z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu.
II. rozhodnutie č. UNMS/03528/2019-801 011433/2019 zo dňa 04. 10. 2019 pre Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
SKTC-118, NO 1634 Štúrova 2, 059 21 Svit, IČO: 31 714 129.
Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie udelenej Rozhodnutím č. UNMS/00503/2019-801/000864/2019 zo dňa
05.03.2019 z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu.
III. rozhodnutie č. UNMS/01621/2019-801 011508/2019 zo dňa 09.10.2019 pre Liptovská skúšobňa s.r.o., SKTC – 178, Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 406 147.
Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na obdobie od právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 28.02.2022 na:
– zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a vyhlášku č. 72/2019 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania
strelnej zbrane a streliva na civilné použitie.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a týmto dňom sa ruší rozhodnutie č. 2015/801/006672/02237 zo 07. 09. 2015.

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 júni 2019 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/464
29. 10. 2019

Spojené arabské
emiráty

školské autobusy

TBT/ARG/377
11. 10. 2019

Argentína

stroje a zariadenia

TBT/ARG/378
16. 10. 2019

Argentína

TBT/ARG/379
25. 10. 2019

Argentína

TBT/ARG/380
25. 10. 2019

Argentína

Pripomienková
doba
60 dní

Technický predpis SAE ustanovujúci bezpečnostné požiadavky na
autobusy určené na prepravu žiakov a študentov.
60 dní

Požiadavky a konštrukčné kritériá na stroje a zariadenia predávané v Argentíne. Uznesenie sa vzťahuje na strojové zariadenia,
bezpečnostné komponenty, odnímateľné zariadenia na mechanický prenos, zdvíhacie príslušenstvo, čiastočne skompletizované
strojové zariadenia atď.
víno z čerstvého hrozna, vrátane fortifikovaného vína

60 dní

Ustanovenie maximálnych limitných hodnôt olova vo vínach domácej výroby a z dovozu.
predmety prichádzajúce do styku s potravinami

20. 12. 2019

Technický predpis MERCOSUR ustanovujúci požiadavky na kovové
obaly, ich vnútorné výstelky, viečka, pomôcky a iné položky prichádzajúce do styku s potravinami.
potraviny s nízkym alebo zníženým obsahom laktózy
Uznesenie ustanovujúce zmeny a doplnky potravinového kódexu
Argentíny, časť zvláštne a dietetické potraviny.
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TBT/AUS/112
8. 10. 2019

Austrália

TBT/BDI/59
10. 10. 2019

Burundi

alkoholické nápoje, varovné označovanie

neaplikuje sa

Návrh na zmenu austrálskeho potravinového kódexu, varovné
výroky týkajúce sa škodlivosti konzumácie alkoholických nápojov
počas tehotenstva, povinné uvádzanie výrokov na etiketách balených alkoholických nápojov predávaných v Austrálii a na Novom
Zélande.
doplnkové materiály používané pri balení, lepiace pásky vyrobené
z celulózy, PVC, polypropylénu atď.

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/BDI/60
10. 10. 2019

Burundi

hermeticky uzatvárateľné vrecia/vrecká z tkaného polypropylénu
používané na skladovanie suchých potravinových komodít, produktov alebo semien

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/BDI/61
10. 10. 2019

Burundi

prenosné pevné plastové hermetické silá používané na skladovanie suchých potravinových komodít, odvodených produktov alebo
semien

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/BOL/18
24. 10. 2019

Bolívia

priadze alebo priadzové polotovary obsahujúce vlákna srsti z lamy
alpaky (alpakové vlákna)

60 dní

Technický predpis o označovaní dotknutých výrobkov, požiadavka
na uvedenie podielu uvedených vlákien v percentách.
TBT/BRA/918
3. 10. 2019

Brazília

TBT/BRA/919
8. 10. 2019

Brazília

TBT/BRA/920
10. 10. 2019

Brazília

TBT/BRA/921
17. 10. 2019

Brazília

TBT/BRA/922
17. 10. 2019

Brazília

krvná plazma a krvné deriváty

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce technické požiadavky správnej praxe na
získavanie, spracovanie, distribúciu a využitie prebytkov z krvných
bánk, ktoré dodávajú krvnú plazmu ako spracovateľský materiál
na výrobu krvných derivátov.
kanabinoidy na liečebné účely

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce zmeny a doplnky uznesenia RDC 17 (2015),
ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy na dovoz kanabinoidov
a výrobkov obsahujúcich kanabinoidy vo výnimočných prípadoch,
na individuálne/osobné použitie na základe lekárskeho predpisu
alebo rozhodnutia kvalifikovaného odborníka.
kmeň baktérií Mycobacterium massiliense

neaplikuje sa

Uznesenie zrušujúce uznesenie RDC 22 (2009) týkajúce sa žiadostí
o získanie kmeňa Mycobacterium massiliense, kódové číslo
00594, uloženého v Národnom ústave na kontrolu kvality v oblasti zdravotníctva.
zrejúci syr Minas

6. 12. 2019

Konzultácie k návrhu technického predpisu stanovujúcemu požiadavky na identifikáciu a kvalitu uvedeného syra.
smotanový syr

9. 12. 2019

Konzultácie k návrhu technického predpisu stanovujúcemu požiadavky na identifikáciu a kvalitu uvedeného syra.
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TBT/BRA/923
17. 10. 2019

Brazília

TBT/BRA/924
17. 10. 2019

Brazília

TBT/BRA/925
17. 10. 2019

Brazília

TBT/BRA/926
17. 10. 2019

Brazília

TBT/BRA/927
22. 10. 2019

Brazília

syr Minas

8. 12. 2019

Konzultácie k návrhu technického predpisu stanovujúcemu požiadavky na identifikáciu a kvalitu uvedeného syra.
syr Provolone

8. 12. 2019

Konzultácie k návrhu technického predpisu stanovujúcemu požiadavky na identifikáciu a kvalitu uvedeného syra.
mliečne dezerty

8. 12. 2019

Konzultácie k návrhu technického predpisu stanovujúcemu požiadavky na identifikáciu a kvalitu uvedených výrobkov.
syr Ricotta

8. 12. 2019

Konzultácie k návrhu technického predpisu stanovujúcemu požiadavky na identifikáciu a kvalitu uvedeného syra.
návesné zariadenia cestných vozidiel určených na prepravu nákladov a nebezpečných výrobkov

16. 12. 2019

Zmeny a doplnky požiadaviek na posudzovanie zhody uvedených
návesných zariadení.
TBT/BRA/928
29. 10. 2019

Brazília

TBT/BRA/929
29. 10. 2019

Brazília

TBT/BRA/930
30. 10. 2019

Brazília

zdravotnícke pomôcky

30. 12. 2019

Návrh uznesenia, ktorým sa reviduje uznesenie ustanovujúce klasifikáciu rizík, povoľovanie na uvedenie na trh, požiadavky na označovanie a inštrukcie na používanie zdravotníckych pomôcok.
diagnostické pomôcky in vitro

30. 12. 2019

Návrh uznesenia, ktorým sa reviduje uznesenie ustanovujúce
klasifikáciu rizík, povoľovanie na uvedenie na trh, požiadavky na
označovanie a inštrukcie na používanie diagnostických pomôcok
in vitro.
poľnohospodárske produkty, odvodené produkty a zvyškové produkty, pokiaľ majú hospodársku hodnotu

18. 11. 2019

Technický predpis ustanovujúci reguláciu uvedených produktov
vrátane postupov posudzovania zhody.
TBT/CAN/600
28. 10. 2019

Kanada

TBT/CHL/501
3. 10. 2019

Čile

TBT/CHL/502
7. 10. 2019

Čile

TBT/CHL/503
8. 10. 2019

Čile

jatočné telá mladého hovädzieho dobytka (teliat)

20. 12. 2019

Klasifikačné normy, kvalita teľacieho mäsa.
Ustanovenie maximálnej hmotnosti jatočných tiel mladého hovädzieho dobytka na 190 kg.
hnojivá

60 dní

Zákon zahrňujúci ustanovenia o klasifikácii, kvalite, zložení, balení, registrácii, označovaní a sledovateľnosti parametrov hnojív.
Požiadavky sa týkajú hnojív domácej produkcie a z dovozu.
zdravotnícke pomôcky, prenosné defibrilátory

60 dní

Zmeny doplnky zdravotného kódexu (Health Code), norma stanovujúca požiadavky na uvedené zdravotnícke pomôcky.
systémy inštalácií na prenos elektrickej energie (prenosové sústavy)
Požiadavky na konštrukciu uvedených prenosových sústav, kvalita
a bezpečnosť.
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TBT/CHL/504
17. 10. 2019

Čile

výrobky určené ako zdroje svetla do interiérov, žiarovky, kompaktné žiarivky, zdroje svetla LED atď.

60 dní

Technická správa zameraná na aktualizáciu požiadaviek minimálnej energetickej účinnosti výrobkov určených na osvetlenie interiérov.
TBT/CHL/505
21. 10. 2019

Čile

TBT/CHL/506
30. 10. 2019

Čile

TBT/CHN/1372
1. 10. 2019

Čína

TBT/CHN/1373
1. 10. 2019

Čína

TBT/CHN/1374
1. 10. 2019

Čína

TBT/CHN/1375
1. 10. 2019

Čína

TBT/CHN/1376
1. 10. 2019

Čína

TBT/CHN/1377
1. 10. 2019

Čína

letecký benzín

60 dní

Najvyšší výnos ustanovujúci špecifikácie na letecký benzín, kvalita
výrobkov.
výrobky nukleárnej medicíny (rádiofarmaká)

60 dní

Kódex správnej výrobnej praxe pre uvedené výrobky.
sanitárne výrobky, pisoáre

60 dní

Národná norma, požiadavky na hospodárnosť spotreby vody uvedených zariadení.
priemyselné regeneračné pece pre podniky na valcovanie ocele

60 dní

Národná norma, požiadavky na energetickú hospodárnosť uvedených pecí.
oftalmologické prístroje, oftalmometre

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené oftalmologické prístroje.
oftalmologické prístroje, hlavy refraktorov

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené oftalmologické prístroje.
WC zariadenia vybavené elektronikou (Smart Water Closets)

60 dní

Národná norma, technické požiadavky a požiadavky na hospodárnosť spotreby vody uvedených zariadení.
bezpečnosť pri práci, mobilita a ochrana pred pádom, horizontálne záchranné laná

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené zariadenia.
TBT/CHN/1378
1. 10. 2019

Čína

osobné ochranné prostriedky, ochranná obuv odolná voči chemickým látkam

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené osobné ochranné prostriedky.
TBT/CHN/1379
1. 10. 2019

Čína

TBT/CHN/1380
1. 10. 2019

Čína

TBT/CHN/1381
1. 10. 2019

Čína

farmaceutické výrobky, liečivá

60 dní

Ustanovenia týkajúce sa registrácie liečiv, zaistenie bezpečnosti,
účinnosti a kvality.
liečivá

60 dní

Predpis o dohľade nad obchodovaním s liečivami, administratívne
opatrenia a prax.
liečivá

60 dní

Ustanovenia týkajúce sa výroby liečiv, zaistenie bezpečnosti, účinnosti a kvality.
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TBT/CHN/1382
1. 10. 2019

Čína

antibakteriálne a bakteriostatické kozmetické výrobky (pleťové
vody, mlieka a iné výrobky aplikované na pokožku alebo sliznice)

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/CHN/1383
1. 10. 2019

Čína

čistiace prostriedky ovplyvnené prítomnosťou prchavých organických zlúčenín (VOC)

60 dní

Národná norma ustanovujúca reguláciu/obmedzenia obsahu VOC
v uvedených výrobkoch.
TBT/CHN/1384
16. 10. 2019

Čína

všetky typy architektonických nástenných náterov ovplyvnené
prítomnosťou škodlivých látok (VOC, formaldehyd, deriváty benzénu, ťažké kovy atď.)

60 dní

Národná norma ustanovujúca reguláciu/obmedzenia obsahu
škodlivých látok v uvedených výrobkoch.
TBT/CHN/1385
16. 10. 2019

Čína

nátery používané na povrchovú úpravu vozidiel ovplyvnené prítomnosťou škodlivých látok (VOC, deriváty benzénu, ťažké kovy
atď.)

60 dní

Národná norma ustanovujúca reguláciu/obmedzenia obsahu
škodlivých látok v uvedených výrobkoch.
TBT/CHN/1386
16. 10. 2019

Čína

nátery používané na povrchovú úpravu výrobkov z dreva ovplyvnené prítomnosťou škodlivých látok (VOC, formaldehyd, deriváty
benzénu, polycyklické aromatické uhľovodíky, ťažké kovy atď.)

60 dní

Národná norma ustanovujúca reguláciu/obmedzenia obsahu
škodlivých látok v uvedených výrobkoch.
TBT/CHN/1387
16. 10. 2019

Čína

lepidlá, viaczložkové lepiace prípravky a iné výrobky vhodné na
použitie ako gleje alebo lepidlá ovplyvnené prítomnosťou prchavých organických zlúčenín (VOC)

60 dní

Národná norma ustanovujúca reguláciu/obmedzenia obsahu VOC
v uvedených výrobkoch.
TBT/CHN/1388
16. 10. 2019

Čína

výrobky určené ako priemyselné ochranné nátery ovplyvnené
prítomnosťou škodlivých látok (VOC, benzén, toluén, polycyklické
aromatické uhľovodíky, ťažké kovy atď.)

60 dní

Národná norma ustanovujúca reguláciu/obmedzenia obsahu
škodlivých látok v uvedených výrobkoch.
TBT/CHN/1389
16. 10. 2019

Čína

výrobky určené ako nátery interiérových podláh ovplyvnené prítomnosťou škodlivých látok (VOC, benzén, toluén, polycyklické
aromatické uhľovodíky, ťažké kovy atď.)

60 dní

Národná norma ustanovujúca reguláciu/obmedzenia obsahu
škodlivých látok v uvedených výrobkoch.
TBT/CHN/1390
16. 10. 2019

Čína

výrobky určené ako lodné nátery (nátery prichádzajúce do styku
s vodou) ovplyvnené prítomnosťou škodlivých látok (VOC, benzén,
azbest, ťažké kovy atď.)

60 dní

Národná norma ustanovujúca reguláciu/obmedzenia obsahu
škodlivých látok v uvedených výrobkoch.
TBT/CHN/1391
16. 10. 2019

Čína

výrobky určené ako tlačiarenské farby ovplyvnené prítomnosťou
prchavých organických zlúčenín (VOC)
Národná norma ustanovujúca reguláciu/obmedzenia obsahu VOC
v uvedených výrobkoch.
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TBT/CHN/1392
16. 10. 2019

Čína

detektory horľavých plynov určené na použitie v priemyselnom
a obchodom prostredí

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené zariadenia.
TBT/CHN/1393
16. 10. 2019

Čína

TBT/CHN/1394
16. 10. 2019

Čína

detektory horľavých plynov určené na použitie v domácnostiach

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené zariadenia.
prenosné detektory horľavých plynov určené na použitie v priemyselnom a obchodom prostredí

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené zariadenia.
TBT/CHN/1395
16. 10. 2019

Čína

lineárne detektory horľavých plynov vybavené optickým lúčom
určené na použitie v priemyselnom a obchodom prostredí

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené zariadenia.
TBT/CHN/1396
16. 10. 2019

Čína

automatické zavlažovacie systémy, zavlažovacie zariadenia na
špecifické aplikácie

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené zariadenia.
TBT/CHN/1397
17. 10. 2019

Čína

zariadenia informačných technológií, komunikačné obvody s diaľkovým napájaním

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené zariadenia, bezpečnosť.
TBT/CHN/1398
17. 10. 2019

Čína

zariadenia informačných technológií, zariadenia určené na inštaláciu v exteriéri

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené zariadenia, bezpečnosť.
TBT/CHN/1399
22. 10. 2019

Čína

TBT/CIV/5
9. 10. 2019

Pobrežie Slonoviny

TBT/CIV/6
9. 10. 2019

Pobrežie Slonoviny

osobné automobily

60 dní

Národná norma, metódy hodnotenia a index spotreby paliva pre
osobné automobily, implementácia požiadaviek od roku 2021.
hračky

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca záväzné normy na hračky. Bezpečnosť
a kvalita.
odevy a rôzne textilné výrobky určené na použitie v domácnostiach

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca záväzné normy na uvedené výrobky. Bezpečnosť a kvalita.
TBT/CIV/7
9. 10. 2019

Pobrežie Slonoviny

použité výrobky, second-hand odevy a iné výrobky z druhej ruky
vrátane obuvi

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca záväzné normy na uvedené výrobky. Bezpečnosť a kvalita.
TBT/CIV/8
9. 10. 2019

Pobrežie Slonoviny

TBT/CIV/9
9. 10. 2019

Pobrežie Slonoviny

zváracie materiály, zváracie elektródy

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca záväzné normy na uvedené výrobky. Bezpečnosť a kvalita.
všetky typy obuvi

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca záväzné normy na uvedené výrobky. Bezpečnosť a kvalita.
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TBT/CIV/10
9. 10. 2019

Pobrežie Slonoviny

TBT/CIV/11
9. 10. 2019

Pobrežie Slonoviny

TBT/CIV/12
9. 10. 2019

Pobrežie Slonoviny

zdravotnícke pomôcky, sterilné rukavice

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca záväzné normy na uvedené výrobky. Bezpečnosť a kvalita.
osobné ochranné prostriedky, bezpečnostná obuv

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca záväzné normy na uvedené výrobky. Bezpečnosť a kvalita.
použité zariadenia, televízne prijímače a analógové koncové zariadenia

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca záväzné normy na uvedené výrobky. Bezpečnosť a kvalita.
TBT/COL/240
14. 10. 2019

Kolumbia

TBT/CZE/246
31. 10. 2019

Česká republika

TBT/EGY/232
17. 10. 2019

Egypt

potrava pre zvieratá

14. 1. 2020

Uznesenie ustanovujúce registračné požiadavky a postupy pre výrobcov a dovozcov výrobkov určených ako potrava pre zvieratá,
registračné požiadavky na výrobky a ďalšie ustanovenia.
meradlá, vyhodnocovacie jednotky pre plyn

8. 1. 2020

Opatrenie všeobecnej povahy číslo 0111-OOP-C083-18, ktorým sa
stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené
meradlá vrátane metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní
stanovených meradiel: vyhodnocovacie jednotky pre plyn.
výrobky z jemného papiera (celulózy), obrúsky na tvár, kuchynské
papierové utierky

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky, bezpečnosť.
TBT/EU/682
3. 10. 2019

Európska únia

TBT/EU/683
3. 10. 2019

Európska únia

TBT/EU/684
8. 10. 2019

Európska únia

pesticídne účinné látky, Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl)

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie o neobnovení schválenia účinnej látky Chlorpyrifos v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh, a o zmene a doplnení prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. Riziká genotoxicity
a neurotoxicity, existujúce povolenia na prípravky na ochranu
rastlín s obsahom uvedenej látky budú zrušené.
pesticídne účinné látky, Chlorpyrifos-methyl

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie o neobnovení schválenia účinnej látky Chlorpyrifos-methyl v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, a o zmene a doplnení prílohy
k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. Riziká
genotoxicity a neurotoxicity, existujúce povolenia na prípravky na
ochranu rastlín s obsahom uvedenej látky budú zrušené.
vozidlá (kategórie M, N a O) a ich prívesy
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/XXX, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/858, pokiaľ ide o administratívne požiadavky na schvaľovanie a dohľad nad trhom motorových vozidiel, ich prívesov, zostáv,
komponentov a samostatných technických jednotiek pre tieto
vozidlá.
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TBT/EU/685
15. 10. 2019

Európska únia

TBT/EU/686
23. 10. 2019

Európska únia

dopravné značenia/upozornenia s možnosťou zmeny textu

60 dní

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 v zmysle
ustanovenia výkonových tried pokiaľ ide o jas, krytie/ochranu
proti vode, prachu, nečistotám a ultrafialovému žiareniu dopravných značení s možnosťou zmeny textu (variable message traffic
signs).
vozidlá kategórie M1 alebo N1 definované v prílohe IIA k smernici
70/156/EHS a trojkolesové motorové vozidlá definované v smernici 92/61/EHS, okrem motorových trojkoliek

30 dní

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa
príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES
o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o určité výnimky pre
olovo a zlúčeniny olova v komponentoch.
TBT/EU/687
23. 10. 2019

Európska únia

TBT/EU/688
28. 10. 2019

Európska únia

TBT/GUY/22
24. 10. 2019

Guyana

TBT/GUY/23
24. 10. 2019

Guyana

chemické látky

60 dní

Návrh delegovanej smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa
príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES
o vozidlách po dobe životnosti v zmysle výnimky pre šesťmocný
chróm používaný ako prostriedok proti korózii v chladiacom systéme z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách v motorových
karavanoch.
dvoj- a trojkolesové vozidlá, štvorkolky

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 901/2014, pokiaľ ide o zosúladenie šablón postupov typového schvaľovania dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek s environmentálnymi požiadavkami
Euro 5 a Euro 5+.
objímky na žiarovky

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
dekoratívne predmety sezónneho charakteru, napríklad vianočné
osvetlenie, svetelné dekorácie, figúrky atď.

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
TBT/GUY/24
24. 10. 2019

Guyana

TBT/GUY/25
24. 10. 2019

Guyana

pancierové káble

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
panely/skrine na reguláciu a ochranu elektrických obvodov, rozvádzačov, odbočiek, osvetlenia atď.

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
TBT/GUY/26
24. 10. 2019

Guyana

prepínacie prvky elektrických obvodov,
Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
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TBT/GUY/27
24. 10. 2019

Guyana

puzdrá na elektrické vedenie, tvarovky na flexibilné káble, ohybné
nekovové a kovové rúrky, izolačné puzdrá atď.

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
TBT/GUY/28
24. 10. 2019

Guyana

TBT/GUY/29
24. 10. 2019

Guyana

TBT/GUY/30
25. 10. 2019

Guyana

pomôcky na ochranu proti nadprúdu

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
tvarované ističe, tvarované spínače, kryty ističov atď.

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
tvarované ističe, tvarované spínače, kryty ističov atď. určené na
použitie s fotovoltaickými (PV) systémami

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
TBT/GUY/31
25. 10. 2019

Guyana

TBT/GUY/32
25. 10. 2019

Guyana

uzemňovacie a spojovacie zariadenia, uzemňovacie elektródy atď.

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
súpravy káblov a napájacie káble, nalisované zástrčky a káblové
konektory na všeobecné použitie atď.

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
TBT/GUY/33
25. 10. 2019

Guyana

TBT/GUY/34
25. 10. 2019

Guyana

napájacie káble stredného napätia

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť
jednovodičové a viacvodičové vodiče a káble s izoláciou z termoplastov (600 V, 1000 V, 2000 V a 5000 V)

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
TBT/GUY/35
25. 10. 2019

Guyana

TBT/GUY/36
25. 10. 2019

Guyana

TBT/GUY/37
25. 10. 2019

Guyana

TBT/GUY/38
25. 10. 2019

Guyana

jednovodičové vodiče a káble s izoláciou z termoplastov (600 V),

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
elektrické zástrčky a zásuvky, káblové konektory atď.

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
elektrické vodiče, káble, flexibilné káble atď.

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
kryty elektrických zásuviek
Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
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TBT/GUY/39
25. 10. 2019

Guyana

TBT/GUY/40
25. 10. 2019

Guyana

TBT/GUY/41
25. 10. 2019

Guyana

elektrické transformátory na všeobecné použitie

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
zástrčky, vodotesné konektory typu pin and sleeve

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
nízkonapäťové výkonové ističe jednosmerného a striedavého
prúdu umiestnené v skrinkách

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
TBT/GUY/42
25. 10. 2019

Guyana

nízkonapäťové osvetľovacie systémy určené na osvetľovanie v prírode (záhrady, chodníky, terasy, átriá atď.)

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
TBT/GUY/43
25. 10. 2019

Guyana

TBT/GUY/44
25. 10. 2019

Guyana

nízkonapäťové osvetľovacie systémy určené na trvalú inštaláciu

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť
pevné kovové (oceľové) trubky, kolená, spojky a pod. určené na
použitie pri inštalácii vodičov a káblov

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
TBT/GUY/45
25. 10. 2019

Guyana

pevné kovové (oceľové) trubky, kolená, spojky a pod. určené na
použitie pri inštalácii vodičov a káblov

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
(Notifikácie TBT/GUY/44 a TBT/GUY/45 sú identické)
TBT/GUY/46
25. 10. 2019

Guyana

kovové výrobky na ochranu inštalácií elektrických obvodov, rozvodné skrine, boxy, kryty, príslušné doplnky

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
TBT/GUY/47
25. 10. 2019

Guyana

nekovové výrobky na ochranu inštalácií elektrických obvodov,
rozvodné skrine, boxy, kryty, príslušné doplnky

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
TBT/GUY/48
25. 10. 2019

Guyana

TBT/GUY/49
25. 10. 2019

Guyana

zásuvky a prepínače určené na použitie s hliníkovým vodičom

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
prenosné flexibilné osvetľovacie výrobky dodávané s napájacím
káblom určené predovšetkým na dekoratívne účely

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
TBT/GUY/50
25. 10. 2019

Guyana

zdroje svetla LED určené na použitie v osvetľovacích výrobkoch
Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
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TBT/GUY/51
25. 10. 2019

fotoelektrické spínače na reguláciu osvetlenia určené na použitie
mimo priemyslu

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
TBT/GUY/52
25. 10. 2019

Guyana

TBT/IDN/123
14. 10. 2019

Indonézia

TBT/IND/108
8. 10. 2019

India

TBT/IND/109
10. 10. 2019

India

TBT/IND/110
28. 10. 2019

India

elektrické zásuvky a príslušenstvo pre zásuvky

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky,
bezpečnosť.
výrobky Halal (zodpovedajúce požiadavkám islamskej viery)

60 dní

Technický predpis týkajúci sa povinného zabezpečenia širokého
sortimentu výrobkov Halal (potraviny, liečivá, kozmetika, výrobky
pre domácnosti, kancelárie atď.). Postupy povinnej certifikácie
Halal výrobkov, určené prechodné obdobia.
oceľ a výrobky z ocele

60 dní

Požiadavky na zhodu uvedených výrobkov s indickými normami.
Postupy na získanie platnej licencie na používanie značky Úradu
pre indické normy (Bureau of Indian Standards – BIS).
výrobky z drahých kovov, zlaté šperky a iné zlaté výrobky

60 dní

Punc zlatých šperkov a zlatých predmetov, predaj prostredníctvom certifikovaných predajcov.
klimatizačné zariadenia a ich súčasti, kompresory, snímače na
kontrolu/reguláciu teploty

60 dní

Vyhláška ustanovujúca požiadavky na kontrou kvality uvedených
výrobkov.
TBT/IND/111
30. 10. 2019

India

TBT/JAM/81
14. 10. 2019

Jamajka

TBT/JAM/82
14. 10. 2019

Jamajka

TBT/JPN/633
3. 10. 2019

Japonsko

TBT/JPN/634
10. 10. 2019

Japonsko

priehľadné plavené sklo

60 dní

Vyhláška ustanovujúca požiadavky na kontrou kvality uvedených
výrobkov.
spotrebiteľsky balené potraviny

60 dní

Označovanie spotrebiteľsky balených potravín – všeobecné požiadavky.
spotrebiteľsky balené potraviny

60 dní

Označovanie spotrebiteľsky balených potravín – zvláštne požiadavky.
radarové/senzorové systémy Milliwave

60 dní

Čiastočná revízia vykonávacích predpisov k rádiovému zákonu.
Zavedenie nových radarových/senzorových systémov.
predmety, kontajnery, obaly atď. prichádzajúce do styku s potravinami a prídavnými látkami do potravín

60 dní

Stanovenie limitných hodnôt/množstva migrujúcich častíc, ktoré
pravdepodobne nepoškodia ľudské zdravie.
TBT/JPN/635
10. 10. 2019

Japonsko

predmety, obaly atď. prichádzajúce do styku s mliekom a mliečnymi výrobkami
Zmeny a doplnky noriem na potraviny a prídavné látky do potravín. Požiadavky na predmety, obaly atď. prichádzajúce do styku
s mliekom a mliečnymi výrobkami.
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TBT/JPN/636
17. 10. 2019

Japonsko

TBT/JPN/637
21. 10. 2019

Japonsko

TBT/KEN/901
2. 10. 2019

Keňa

osobné vozidlá

60 dní

Zmeny a doplnky noriem v súlade so zákonom o racionálnom
využívaní energií. Palivová hospodárnosť osobných vozidiel, metódy merania, požiadavky na označovanie atď.
tuhá polyuretánová pena ako tepelnoizolačný materiál

60 dní

Zmeny a doplnky ministerskej vyhlášky v súlade so zákonom o racionálnom využívaní energií. Podpora stavebných materiálov s vysokou úrovňou prevencie tepelných strát.
papier odolný voči mastnote a tuku určený na balenie mastných
potravín

neaplikuje sa

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
TBT/KEN/902
2. 10. 2019

Keňa

nebielený papier určený na balenie suchých potravín ako cukor,
múka atď.

neaplikuje sa

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený papier, odber vzoriek,
skúšky.
TBT/KEN/903
2. 10. 2019

Keňa

nebielený papier s ochrannou (lakovanou) vrstvou určený na balenie potravín

neaplikuje sa

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený papier, odber vzoriek,
skúšky.
TBT/KEN/904
4. 10. 2019

Keňa

nebielený papier s ochrannou (lakovanou) vrstvou určený na balenie suchých potravín

neaplikuje sa

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený papier, odber vzoriek,
skúšky.
TBT/KEN/905
30. 10. 2019

Keňa

TBT/KEN/906
30. 10. 2019

Keňa

TBT/KEN/907
30. 10. 2019

Keňa

TBT/KEN/908
30. 10. 2019

Keňa

TBT/MEX/459
21. 10. 2019

Mexiko

TBT/NZL/89
2. 10. 2019

Nový Zéland

propolis a výrobky na báze propolisu

24. 12. 2019

Kódex správnej praxe pre uvedené výrobky, odber, spracovanie,
balenie a uvádzanie na trh.
včelí peľ (peľ zozbieraný včelami)

24. 12. 2019

Kódex správnej praxe pre uvedený produkt, odber, spracovanie,
balenie a uvádzanie na trh.
kypriaci prášok do pečiva

24. 12. 2019

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzoriek, skúšky.
prídavné látky do potravín, sukralóza

24. 12. 2019

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzoriek, skúšky.
štiepne a iné rádioaktívne materiály

3. 12. 2019

Mexická norma ustanovujúca kategorizáciu štiepnych a iných rádioaktívnych materiálov a požiadavky na jadrovú bezpečnosť pri
preprave týchto materiálov.
kyselina listová, príjem uvedenej látky konzumáciou potravín
Konzultačný dokument zameraný na obohacovanie potravín kyselinou listovou a zvýšenie dostupnosti kyseliny listovej v potravinách.
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TBT/NZL/90
4. 10. 2019

Nový Zéland

TBT/NZL/91
21. 10. 2019

Nový Zéland

TBT/PER/117
21. 10. 2019

Peru

TBT/PHL/224
7. 10. 2019

Filipíny

TBT/QAT/562
17. 10. 2019

Katar

TBT/SAU/1114
3. 10. 2019

Saudská Arábia

TBT/SAU/1115
11. 10. 2019

Saudská Arábia

alkoholické nápoje, varovné označovanie

3. 12. 2019

Návrh na zmenu novozélandského potravinového kódexu, varovné výroky týkajúce sa škodlivosti konzumácie alkoholických nápojov počas tehotenstva, povinné uvádzanie výrokov na etiketách
balených alkoholických nápojov predávaných v Austrálii a na
Novom Zélande.
strelné zbrane

60 dní

Zákon o zbraniach, rámcová legislatíva zameraná na posilnenie
verejnej bezpečnosti a kontroly používania a držby strelných
zbraní. Postupy proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami.
spotrebiteľsky balené výrobky

neaplikuje sa

Metrologická norma Peru týkajúca sa metrologickej kontroly
spotrebiteľsky balených výrobkov. Požiadavky na označovanie
s ohľadom na totožnosť výrobku, vyhlásenie o zodpovednosti za
spotrebiteľské balenie a množstvo výrobku v spotrebiteľskom
balení.
ploché sklo, vrstvené sklo, bezpečnostné sklo, ohýbané sklo atď.

60 dní

Pokyny na implementáciu administratívnej vyhlášky a nových
technických predpisov týkajúcich sa povinnej certifikácie výrobkov z uvedených druhov skla.
klimatizačné zariadenia

60 dní

Národná norma, požiadavky na energetické označovanie a požiadavky na minimálnu energetickú hospodárnosť klimatizačných
zariadení.
ovocné šťavy, nektáre a nápoje

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
motocykle, mopedy, bicykle vybavené pomocným motorom a príbuzné výrobky

60 dní

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/SWE/134
23. 10. 2019

Švédsko

TBT/SWE/135
23. 10. 2019

Švédsko

TBT/THA/557
2. 10. 2019

Thajsko

špeciálne vybavenie taxíkov

90 dní

Nariadenia a všeobecné odporúčanie Švédskeho dopravného úradu o špeciálnom vybavení vozidiel taxislužby, identifikácia, zhromažďovanie/poskytovanie údajov, prepojenie s rezervačnými strediskami atď.
rezervačné strediská taxislužby

90 dní

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu o technickom vybavení
rezervačných stredísk pre dopravu taxíkmi vrátane zaistenia bezpečnosti prenášaných informácií.
široký sortiment výrobkov (šperky, výrobky z plastov, plynové
zariadenia, predmety na vybavenie domácnosti, motocykle, elektrické a elektronické výrobky, detské kočíky atď.)
Oznámenie Výboru pre štítkovanie ustanovujúce kritériá, metódy
a podmienky týkajúce sa označovania výrobkov podliehajúcich
kontrole.
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TBT/THA/558
30. 10. 2019

Thajsko

TBT/TPKM/390
7. 10. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

označovanie geneticky modifikovaných potravín

60 dní

Oznámenie ministerstva zdravotníctva, aktualizácia požiadaviek
na uvedené potraviny. Grafická forma a umiestnenie označení
„geneticky modifikované“ a „bez genetickej modifikácie“.
ochranné prilby používané pri jazde na bicykli, skateboarde, korčuliach a podobne

60 dní

Nové požiadavky na inšpekciu uvedených výrobkov. Zohľadnenie
možnosti vybavenia modernými technológiami, napríklad Bluetooth atď. Bezpečnosť výrobkov.
TBT/TZA/312
7. 10. 2019

Tanzánia

TBT/TZA/313
16. 10. 2019

Tanzánia

TBT/TZA/314
16. 10. 2019

Tanzánia

vrecká/tašky na prenos vyrobené z netkaných textílií

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
zeolit určený na použitie ako čistiace (filtračné) médium

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený minerálny produkt.
čistiace prostriedky v tuhej forme (napríklad mydlá vo forme
tehličky) určené pre domácnosti

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/TZA/315
21. 10. 2019

Tanzánia

výrobky v zošitovej alebo knižnej forme určené na zaznamenávanie udalostí, transakcií alebo pozorovaní (denníky)

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/TZA/316
21. 10. 2019

Tanzánia

termocitlivý papier, pásky pre termálne tlačiarne, registračné pokladnice atď.

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/TZA/317
21. 10. 2019

Tanzánia

TBT/TZA/318
23. 10. 2019

Tanzánia

TBT/TZA/319
23. 10. 2019

Tanzánia

TBT/TZA/320
23. 10. 2019

Tanzánia

TBT/TZA/321
23. 10. 2019

Tanzánia

TBT/TZA/322
23. 10. 2019

Tanzánia

papier určený na tlač máp a architektonických výkresov

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
med, produkt včiel rodu Apis určený na ľudskú spotrebu

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzoriek, skúšky.
včelí peľ (peľ zozbieraný včelami)

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzoriek, skúšky.
včelí propolis

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzoriek, skúšky.
med, produkt včiel skupiny Meliponinae určený na ľudskú spotrebu

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzoriek, skúšky.
včelí vosk určený pre potravinársky priemysel
Norma stanovujúca požiadavky na uvedený produkt, odber vzoriek, skúšky.
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TBT/UGA/1115
4. 10. 2019

Uganda

hydraulické kvapaliny kategórií HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR
a HFDU určené pre hydrostatické a hydrodynamické systémy

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
TBT/UGA/1116
4. 10. 2019

Uganda

hydraulické kvapaliny kategórií HETG, HEPG, HEES a HEPR určené
pre hydraulické systémy

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
TBT/UGA/1117
17. 10. 2019

Uganda

výrobky určené na použitie ako strešná krytina, strešné škridle
a hrebene

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky.
TBT/UGA/1118
21. 10. 2019

Uganda

TBT/UGA/1119
21. 10. 2019

Uganda

TBT/UGA/1120
21. 10. 2019

Uganda

TBT/UGA/1121
21. 10. 2019

Uganda

TBT/UGA/1122
21. 10. 2019

Uganda

bambus určený na použitie v stavebníctve (lešenia, steny, krovy atď.)

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky vrátane odporúčaní týkajúcich sa ošetrenia v súvislosti so zamýšľaným
účelom použitia bambusu.
výrobky určené na konzerváciu a ochranu dreva

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, klasifikácia
konzervačných látok, rizikové faktory.
drevo ošetrené prípravkami na konzerváciu a ochranu

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, predpokladaná životnosť podľa úrovne konzervačného ošetrenia, rizikové
faktory.
bambus a trstina určené na použitie mimo odboru stavebníctva

60 dní

Norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky určené
na použitie v interiéri a exteriéri vrátane odporúčaní týkajúcich
sa ošetrenia v súvislosti so zamýšľaným účelom použitia.
vo vode rozpustné konzervačné prostriedky na drevo a iné lignocelulózové materiály: kyslá zlúčenina meď/chróm (ACC)

60 dní

Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, kvalita výrobkov, odber vzoriek a analýzy.
TBT/UGA/1123
21. 10. 2019

Uganda

vo vode rozpustné konzervačné prostriedky na drevo a iné lignocelulózové materiály: zlúčenina meď-chróm-bór (CCB)

60 dní

Norma ustanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, kvalita
výrobkov, odber vzoriek a analýzy.
TBT/URY/33
21. 10. 2019

Uruguaj

TBT/URY/34
21. 10. 2019

Uruguaj

TBT/URY/35
21. 10. 2019

Uruguaj

metrológia

60 dní

Technický predpis MERCOSUR ustanovujúci všeobecné kritériá
na legálnu metrológiu, požiadavky na meradlá.
metrológia

60 dní

Technický predpis MERCOSUR ustanovujúci všeobecné pokyny
na kontrolné činnosti legálnej metrológie.
spotrebiteľsky balené výrobky
Technický predpis MERCOSUR o metrologickej kontrole vopred
meraných/vážených spotrebiteľsky balených výrobkov uvádzaných na trh.
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TBT/URY/36
21. 10. 2019

Uruguaj

TBT/USA/1533
3. 10. 2019

USA

TBT/USA/1534
11. 10. 2019

USA

TBT/USA/1535
11. 10. 2019

USA

TBT/USA/1536
11. 10. 2019

USA

TBT/USA/1537
22. 10. 2019

USA

TBT/USA/1538
22. 10. 2019

USA

TBT/USA/1539
22. 10. 2019

USA

TBT/USA/1540
22. 10. 2019

USA

predmety prichádzajúce do styku s potravinami

60 dní

Technický predpis MERCOSUR ustanovujúci požiadavky na kovové
obaly, ich vnútorné výstelky, viečka, pomôcky a iné položky prichádzajúce do styku s potravinami.
motorové vozidlá

neaplikuje sa

Federálne normy na bezpečnosť motorových vozidiel, ochrana
cestujúcich pred nárazom, upozorňovací systém na používanie
bezpečnostných pásov.
ekologická poľnohospodárska produkcia

neaplikuje sa

Národný program ekologickej poľnohospodárskej produkcie.
Aktualizácia zoznamu povolených a zakázaných látok (národný
zoznam) v rámci ekologických predpisov Ministerstva poľnohospodárstva (USDA). Notifikovaný dokument reaguje na výsledky
prieskumu (2019) a zahrňuje relevantné odporúčania Rady pre
národné normy ekologickej produkcie (National Organic Standards Board - NOSB).
chemické látky

neaplikuje sa

Predpis SNUR o novom významnom použití 7 chemických látok.
Oznamovacie povinnosti zainteresovaných subjektov a regulácia
použitia v súlade so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA).
pohybujúce sa pozemné stanice (earth stations in motion – ESIM)

neaplikuje sa

Federálna komisia pre komunikácia navrhuje zmeny a doplnky
predpisov s cieľom uľahčiť rozmiestnenie pohybujúcich sa pozemných staníc (ESIM) a ich komunikáciu.
hračky pre deti a výrobky pre starostlivosť o deti

23. 12. 2019

Požiadavky Komisie pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov
(CPSC) týkajúce sa určitých surovinových vlákien (akryl, latex,
spandex atď.) používaných do uvedených výrobkov. Zákaz alebo
obmedzenie prítomnosti niektorých látok, napríklad ftalátov,
súlad s normou ASTM.
motorové vozidlá, vybavenie motorových vozidiel

9. 12. 2019

Federálne normy na bezpečnosť motorových vozidiel, systémy
spätnej viditeľnosti nazývané aj kamerové monitorovacie systémy
(CMS) ako alternatíva k vnútorným a vonkajším spätným zrkadlám.
chemické látky

neaplikuje sa

Predpis SNUR o novom významnom použití 31 chemických látok.
Oznamovacie povinnosti zainteresovaných subjektov a regulácia
použitia v súlade so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA).
tabak, tabakové výrobky a súvisiace položky, kvapaliny do elektronických cigariet s charakteristickými arómami
Mimoriadne opatrenie ustanovujúce zákaz predaja uvedených
kvapalín.
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TBT/USA/1541
22. 10. 2019

USA

TBT/USA/1542
25. 10. 2019

USA

TBT/USA/1543
28. 10. 2019

USA

TBT/USA/1544
29. 10. 2019

USA

tabak, tabakové výrobky a súvisiace položky

neaplikuje sa

Mimoriadne opatrenie ustanovujúce zákaz výroby, distribúcie,
predaja alebo propagácie/reklamy ochutených produktov určených ako súčasť elektronických nikotínových súprav (ochutené
nikotínové elektronické výrobky).
tabak, tabakové výrobky a súvisiace položky

neaplikuje sa

Vykonávacia vyhláška ustanovujúca opatrenia na riešenie mimoriadnej situácie týkajúcej sa vapingu (vdychovanie/inhalovanie
cez ústa), zákaz aromatizovaných výrobkov.
ekologická poľnohospodárska produkcia

17. 12. 2019

Národný program ekologickej poľnohospodárskej produkcie.
Zmeny a doplnky zoznamu povolených a zakázaných látok, odporúčania týkajúce sa plodín a manipulácie s nimi.
nebezpečné materiály, skvapalnený zemný plyn (LPG) prepravovaný po železnici

23. 12. 2019

Zmeny a doplnky predpisov o nebezpečných látkach. Podmienky
prepravy LPG v železničných cisternách.
TBT/YEM/165
17. 10. 2019

Jemen

TBT/ZAF/240
8. 10. 2019

Južná Afrika

detské púdre a podobné výrobky na báze mastencového prášku

60 dní

Národný technický predpis, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek, skúšky.
určité výrobky spracované zo surového mäsa
Predpis ustanovujúci požiadavky na klasifikáciu, balenie a označovanie uvedených výrobkov určených na predaj v Juhoafrickej
republike.
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Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení
Číslo/Dátum

Notifikujúca strana

Charakteristika notifikácie

Pripomienková
doba

SPS/ARE/184
10. 10. 2019

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

živé prežúvavce a produkty odvodené od prežúvavcov pochádzajúce zo Sudánu

neaplikuje sa

SPS/ARG/231
7. 10. 2019

Argentína

rastliny liesky obyčajnej (Corylus avellana) pochádzajúce z Čile

SPS/ARG/232
10. 10. 2019

Argentína

Zákaz dovozu uvedených zvierat a komodít, prevencia šírenia
ochorenia Rift Valley Fever (RVF).
neaplikuje sa

Požiadavky pri dovoze komodity.
semená určené na výsev ako komodita ovplyvnená škodcom Candidatus Liberibacter solanacearum

9. 12. 2019

Regulácia dovozu množiteľského materiálu (semien) hostiteľských
druhov Apium graveolens, Daucus carota, Foeniculum vulgare,
Foeniculum vulgare var. Azoricum, Foeniculum vulgare var. Capillaceum a Petroselinum crispum pochádzajúcich z krajín, v ktorých
je prítomný uvedený škodca.
SPS/AUS/483
14. 10. 2019

Austrália

potraviny ako komodity ovplyvnené rezíduami poľnohospodárskych
pesticídnych látok

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky Kódexu austrálskych a novozélandských noriem,
maximálne limitné hodnoty rezíduí (MRL) látky Imazapyr.
SPS/AUS/484
14. 10. 2019

Austrália

potraviny ako komodity ovplyvnené rezíduami poľnohospodárskych pesticídnych látok a veterinárnych chemických látok

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky Kódexu austrálskych a novozélandských noriem,
maximálne limitné hodnoty rezíduí (MRL) látok Abamectin, Afidopyropen, Aminopyralid, Azoxystrobin, Benzovindiflupyr, Cyflufenamid, Cypermethrin, Difenoconazole, Fludioxonil, Flumioxazin,
Halauxifen-methyl, Imidacloprid, Metalaxyl, Napropamide, Pyraclostrobin, Pyrethrins, Quizalofop-ethyl, Sethoxydim, Sulfoxaflor,
Terbuthylazine a Benzovindiflupyr.
SPS/AUS/485
14. 10. 2019

Austrália

potraviny ako komodity ovplyvnené rezíduami poľnohospodárskych pesticídnych látok a veterinárnych chemických látok

16. 12. 2019

Zmeny a doplnky Kódexu austrálskych a novozélandských noriem,
maximálne limitné hodnoty rezíduí (MRL) látok Afidopyropen,
Bixafen, Cinmethylin, Dithiocarbamates, Emamectin, Etofenprox,
Etoxazole, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodione, Prothioconazole,
Amoxycillin, Cinmethylin a Etofenprox.
SPS/AUS/486
15. 10. 2019

Austrália

potraviny ako komodity ovplyvnené rezíduami poľnohospodárskych pesticídnych látok

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky Kódexu austrálskych a novozélandských noriem,
maximálne limitné hodnoty rezíduí (MRL) látok Chlorantraniliprole, Clothianidin a Thiamethoxam.
SPS/AUS/487
14. 10. 2019

Austrália

čerstvé granátové jablká (Punica granatum), celé plody alebo ich
časti vhodné na konzumáciu, pochádzajúce z Indie
Požiadavky pri dovoze komodity.
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SPS/BRA/1580
22. 10. 2019

Brazília

SPS/BRA/1581
22. 10. 2019

Brazília

SPS/CAN/1277
4. 10. 2019

Kanada

pesticídne látky, bezpečné použitie

23. 12. 2019

Abamectina, potvrdenie povolenia na použitie uvedenej látky ako
aktívnej zložky pesticídnych a hygienických výrobkov za stanovených podmienok.
pesticídne látky, bezpečné použitie

14. 12. 2019

Cletodim, zmeny povolenia na použitie uvedenej látky ako aktívnej zložky pesticídnych a hygienických výrobkov za stanovených
podmienok.
sušená zelenina, sezamové semeno a iné komodity ovplyvnené
uvedenou látkou

14. 12. 2019

Etylénoxid, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí tejto látky v/na uvedených komoditách.
SPS/CAN/1278
4. 10. 2019

Kanada

bobuľové ovocie rastúce na kríkoch a poplazoch, nízko rastúce
bobule a iné komodity ovplyvnené uvedenou látkou

14. 12. 2019

Malathion, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
SPS/CHL/608
3. 10. 2019

Čile

zemiaky (Solanum tuberosum L.) určené na konzumáciu pochádzajúce z Argentíny

60 dní

Požiadavky pri dovoze komodity.
SPS/CHL/609
11. 10. 2019

Čile

dekoratívne rastliny Dracaena fragans massangeana, Chamaedorea elegans, syn. Neanthe bella, Phoenix roebelenii atď. pochádzajúce z Kostariky

neaplikuje sa

Pozastavenie dovozu uvedených rastlinných komodít, prevencia
šírenia škodcu Opogona sacchari.
SPS/CHL/610
18. 10. 2019

Čile

obojživelníky určené na výskumné/laboratórne účely alebo ako
výstavné exempláre

60 dní

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených živočíchov prevencia
šírenia ochorení obojživelníkov (Batrachochytrium dendrobatidis,
Batrachochytrium salamandrivorans atď.)
SPS/CRI/218
1. 10. 2019

Kostarika

hydina, mäso a odvodené produkty hydiny, jednodňové kurčatá,
plodné vajcia pochádzajúce z Čile

neaplikuje sa

Pozastavenie dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vírusu vtáčej chrípky.
SPS/CRI/219
25. 10. 2019

Kostarika

SPS/ECU/226
21. 10. 2019

Ekvádor

škodcovia

neaplikuje sa

Zoznam regulovaných škodcov (2019), vypracovaný, v súlade
s technickým predpisom RTCR o implementácii fytosanitárnych
požiadaviek na dovoz rastlín, rastlinných produktov a iných rastlinných materiálov, ktoré môžu byť hostiteľmi škodcov.
semeno špargle (Asparagus officinalis) určené na výsev, pochádzajúce z Čile

neaplikuje sa

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
SPS/ECU/227
21. 10. 2019

Ekvádor

podzemky pivonky (Paeonia lactiflora) určené na výsadbu, pochádzajúce z Holandska
Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
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SPS/EGY/94
22. 10. 2019

Egypt

SPS/EGY/95
22. 10. 2019

Egypt

SPS/ESP/8
25. 10. 2019

Španielsko

SPS/EU/350
2. 10. 2019

Európska únia

SPS/EU/351
8. 10. 2019

Európska únia

SPS/EU/352
10. 10. 2019

Európska únia

potravinársky výrobok "Halawa Tehenia"

60 dní

Národná norma, základné požiadavky na uvedený výrobok, popisné kritériá a skúšky.
čaj (odrody čierneho, zeleného a bieleho čaju)

60 dní

Národná norma, základné požiadavky na uvedený výrobok, popisné kritériá a skúšky.
drevený obalový materiál

24. 11. 2019

Zmeny a doplnky vyhlášky ustanovujúcej fytosanitárnu technickú
normu na drevený obalový materiál, súlad s medzinárodnými
normami ISPM.
rastliny Capsicum annuum a Solanum lycopersicum, vrátane semien

neaplikuje sa

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1615 z 26. septembra 2019, ktorým sa ustanovujú mimoriadne opatrenia na prevenciu zavlečenia vírusového ochorenia rastlín Tomato brown
rugose fruit virus (ToBRFV) a jeho šírenia na území Únie.
neaplikuje sa

nové potraviny
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1272 z 29. júla 2019,
ktorým sa koriguje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 ustanovujúce zoznam Únie týkajúci sa nových potravín a vykonávacie
rozhodnutie (EÚ) 2017/2078 povoľujúce rozšírenie používania
kvasinkových beta-glukánov ako novej zložky potravín v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.
potraviny živočíšneho pôvodu, viaczložkové výrobky, vedľajšie
a odvodené produkty živočíšneho pôvodu

neaplikuje sa

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1666 z 24. júna 2019,
ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/625, pokiaľ ide o podmienky monitorovania prepravy
a prijímania zásielok určitých tovarov prichádzajúcich cez hraničné kontrolné stanoviská (border control posts) a určené pre zariadenia/podniky v Únii.
SPS/EU/353
11. 10. 2019

Európska únia

SPS/EU/354
15. 10. 2019

Európska únia

nové potraviny

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1314 z 2. augusta
2019, ktorým sa povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny Lacto-N-neotetraose odvodenej od Escherichia coli K-12 v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283,
a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
2017/2470.
potraviny živočíšneho pôvodu, viaczložkové výrobky, vedľajšie
a odvodené produkty živočíšneho pôvodu
Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide
o určité kategórie zvierat a tovarov oslobodených od úradných
kontrol na hraničných kontrolných stanoviskách, zvláštne kontroly osobnej batožiny cestujúcich a malých zásielok tovarov zasielané fyzickým osobám pokiaľ tieto nie sú určené na uvedenie na
trh, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 142/2011.
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SPS/EU/355
15. 10. 2019

Európska únia

SPS/EU/356
15. 10. 2019

Európska únia

potraviny živočíšneho pôvodu, viaczložkové výrobky, živé zvieratá

40 dní

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 týkajúce sa pravidiel osobitných úradných kontrol určitých kategórií zvierat a tovarov, opatrení, ktoré sa majú prijať po vykonaní týchto kontrol
a určitých kategórií zvierat a tovarov vyňatých z úradných kontrol
na hraničných kontrolných stanoviskách.
potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu, rastliny, rastlinné produkty a iné položky

40 dní

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá a podmienky v prípadoch, keď sa môžu na kontrolných
miestach (control points) vykonávať kontroly totožnosti a fyzické
kontroly určitých tovarov, pričom kontroly dokladov môžu byť
realizované na diaľku mimo hraničných kontrolných stanovísk
(border control posts).
SPS/EU/357
15. 10. 2019

Európska únia

živé zvieratá, produkty živočíšneho pôvodu, vedľajšie produkty
živočíšneho pôvodu, zárodočné produkty, viaczložkové výrobky,
seno a slama, potrava a krmivá neživočíšneho pôvodu, rastliny,
rastlinné produkty a iné položky

40 dní

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá úradných kontrol zásielok zvierat a tovarov pri tranzite,
prekládke a ďalšej preprave cez Úniu, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Komisie (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES)
č. 119/2009, (EÚ) č. 206/2010, (EÚ) č. 605/2010, (EÚ) č. 142/ 2011,
(EÚ) č. 28/2012, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759
a rozhodnutie Komisie 2007/777 / ES.
SPS/EU/358
23. 10. 2019

Európska únia

rastliny a rezané kvety Rosae spp, pochádzajúce z USA, Kanady
a Indie

neaplikuje sa

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2019/1739 zo 16. októbra 2019, ktorým sa ustanovujú mimoriadne opatrenia na zabránenie zavlečenia vírusového ochorenia Rose Rosette Virus,
a jeho šírenia na území Únie.
SPS/JPN/684
3. 10. 2019

Japonsko

rastliny a rastlinné produkty ako komodity ovplyvnené škodcami
(White Potato Cyst Nematode, Plum Pox Virus)

60 dní

Revízia vykonávacej vyhlášky k zákonu o ochrane rastlín, požiadavky na fytosanitárne certifikáty.
SPS/JPN/685
10. 10. 2019

Japonsko

predmety, kontajnery, obaly atď. prichádzajúce do styku s potravinami a prídavnými látkami do potravín

60 dní

Stanovenie limitných hodnôt/množstva migrujúcich častíc, ktoré
pravdepodobne nepoškodia ľudské zdravie.
SPS/JPN/686
10. 10. 2019

Japonsko

predmety, obaly atď. prichádzajúce do styku s mliekom a mliečnymi výrobkami
Zmeny a doplnky noriem na potraviny a prídavné látky do potravín. Požiadavky na predmety, obaly atď. prichádzajúce do styku
s mliekom a mliečnymi výrobkami.
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SPS/JPN/687
10. 10. 2019

Japonsko

SPS/JPN/688
22. 10. 2019

Japonsko

potraviny ako komodity ovplyvnené uvedenými prídavnými látkami

60 dní

Revízia noriem a špecifikácií na potraviny, a prídavné látky do
potravín (Enju extract a dl-α-Tocopherol).
hydina, mäso hydiny, vajcia a iné komodity ovplyvnené vírusom
vtáčej chrípky, pochádzajúce z departementu Loir-et-Cher (Francúzsko)

neaplikuje sa

Pozastavenie dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia vírusu vtáčej chrípky (H5 LPAI).
SPS/KAZ/42
16. 10. 2019

Kazachstan

hovädzí dobytok a iné zvieratá, genetický materiál, zvierat, zariadenia na chov a prepravu a iné položky citlivé z hľadiska prenosu
ochorenia nodulárna dermatitídu, pochádzajúce z autonómneho
regiónu Xinjiang Uygur (Čína)

neaplikuje sa

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva
poľnohospodárstva Kazašskej republiky o zavedení dočasných
obmedzení dovozu hovädzieho dobytka a iných komodít citlivých
z hľadiska prenosu ochorenia nodulárna dermatitída.
SPS/KAZ/43
16. 10. 2019

Kazachstan

hovädzí dobytok a iné zvieratá, genetický materiál, zvierat, zariadenia na chov a prepravu a iné položky citlivé z hľadiska prenosu
ochorenia nodulárna dermatitídu, pochádzajúce z Ťumenskej
oblasti (Ruská federácia)

neaplikuje sa

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva
poľnohospodárstva Kazašskej republiky o zavedení dočasných
obmedzení dovozu hovädzieho dobytka a iných komodít citlivých
z hľadiska prenosu ochorenia nodulárna dermatitída.
SPS/KAZ/44
17. 10. 2019

Kazachstan

hovädzí dobytok a iné zvieratá, genetický materiál, zvierat, zariadenia na chov a prepravu a iné položky citlivé z hľadiska prenosu
ochorenia nodulárna dermatitídu, pochádzajúce z Novosibirskej
oblasti (Ruská federácia)

neaplikuje sa

Obežník Výboru pre veterinárnu kontrolu a dohľad Ministerstva
poľnohospodárstva Kazašskej republiky o zavedení dočasných
obmedzení dovozu hovädzieho dobytka a iných komodít citlivých
z hľadiska prenosu ochorenia nodulárna dermatitída.
SPS/KOR/664
1. 10. 2019

Kórea

SPS/KOR/665
1. 10. 2019

Kórea

SPS/KOR/666
30. 10. 2019

Kórea

potraviny a prídavné látky do potravín

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na prídavné látky do potravín. Limitné hodnoty rezíduí pre 81 pesticídov, prítomnosť
Clostridium perfringens atď.
potraviny a prídavné látky do potravín

60 dní

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na prídavné látky do potravín. Regulácia prítomnosti kadmia v plodoch mora, regulácia
rastlín Ledum palustre používaných ako čaj/výluh atď.
produkty odvodené od krvi ošípaných, krv a plazma v práškovej
forme

neaplikuje sa

Dočasné pozastavenie dovozu uvedených produktov z krajín
ovplyvnených výskytom afrického moru ošípaných (ASF).
SPS/MEX/371
9. 10. 2019

Mexiko

semeno rajčín (Solanum lycopersicum L.) pochádzajúce z Tanzánie
a dovážané z Holandska
Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
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SPS/MEX/372
9. 10. 2019

Mexiko

quinoa (Chenopodium quinoa) pochádzajúce a dovážané z Kolumbie

60 dní

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedených komodít.
SPS/MEX/373
9. 10. 2019

Mexiko

semeno uhoriek (Cucumis sativus L.) pochádzajúce z Tanzánie
a dovážané z Holandska

60 dní

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
SPS/MEX/374
9. 10. 2019

Mexiko

semeno melónov (Cucumis melo L.) pochádzajúce z Tanzánie
a dovážané z Holandska

60 dní

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
SPS/NZL/603
22. 10. 2019

Nový Zéland

primáty určené pre zoologické záhrady, pochádzajúce z Austrálie,
Európskej únie, Kanady, Singapuru alebo USA

neaplikuje sa

Zdravotná norma ustanovujúca špecifikácie na dovoz uvedených
primátov. Aktualizácia normy povoľuje dovoz primátov na základe
povolenia vydaného Úradom na ochranu životného prostredia.
SPS/NZL/604
31. 10. 2019

Nový Zéland

zrná a semená určené na konzumáciu, kŕmenie zvierat alebo na
ďalšie spracovanie

neaplikuje sa

Dovozná zdravotná norma ustanovujúca požiadavky a pokyny
týkajúce sa dovozu uvedených komodít. Biologická bezpečnosť.
SPS/PHL/447
1. 10. 2019

Filipíny

domáce a divo žijúce ošípané, produkty a odvodené produkty ošípaných pochádzajúce z Zimbabwe

neaplikuje sa

Pozastavenie dovozu zvierat a komodít, prevencia šírenia Afrického moru ošípaných (ASF).
SPS/RUS/167
28. 10. 2019

Ruská federácia

živé ošípané, mäso a jedlé vnútornosti ošípaných, embryá ošípaných a spermie kancov pochádzajúce z Pobrežia Slonoviny

neaplikuje sa

Obežník Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad
FS-KS-7/28112 z 24. októbra 2019. Dočasné obmedzenie dovozu
uvedených zvierat a komodít, prevencia šírenia afrického moru
ošípaných (ASF).
SPS/RUS/168
28. 10. 2019

Ruská federácia

živé ošípané, mäso a jedlé vnútornosti ošípaných, embryá ošípaných a spermie kancov pochádzajúce z Kórejskej republiky

neaplikuje sa

Obežník Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad
FS-KS-7/25511 z 26. septembra 2019. Dočasné obmedzenie dovozu uvedených zvierat a komodít, prevencia šírenia afrického moru
ošípaných (ASF).
SPS/RUS/169
28. 10. 2019

Ruská federácia

živé ošípané, mäso a jedlé vnútornosti ošípaných, embryá ošípaných a spermie kancov pochádzajúce z Laoskej ľudovodemokratickej republiky

neaplikuje sa

Obežník Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad
FS-KS-7/28193 z 24. októbra 2019. Dočasné obmedzenie dovozu
uvedených zvierat a komodít, prevencia šírenia afrického moru
ošípaných (ASF).
SPS/RUS/170
29. 10. 2019

Ruská federácia

rašelina vyrábaná spoločnosťou „Harte Peat Ltd“ Island
Obežník Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad
FS-YUSH-3/27903 z 22. októbra 2019. Dočasné obmedzenie dovozu uvedenej komodity, prevencia šírenia škodcu Megaselia scalaris (Loew).
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SPS/SAU/406
7. 10. 2019

Saudská Arábia

SPS/SAU/407
29. 10. 2019

Saudská Arábia

hygiena potravín

60 dní

Hygienické požiadavky aplikované v Saudskej Arábii zamerané na
dosiahnutie najvyššej úrovne ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. Všeobecné pravidlá, zodpovednosť vlastníkov
potravinárskych podnikov a prevádzok.
hovädzí dobytok, byvoly, ovce, kozy, ťavy atď., pochádzajúce zo
Sudánu

neaplikuje sa

Pozastavenie dovozu uvedených zvierat, prevencia šírenia ochorenia Rift Valley Fever (RVF).
SPS/SAU/408
29. 10. 2019

Saudská Arábia

hydina, produkty hydiny, plodné vajcia, jednodňové kurčatá atď.,
pochádzajúce z Čile

neaplikuje sa

Pozastavenie dovozu uvedených zvierat, prevencia šírenia vysoko
patogénnej vtáčej chrípky (HPAI).
SPS/SAU/409
29. 10. 2019

Saudská Arábia

zvieratá (hovädzí dobytok, byvoly, ovce, kozy, ťavy atď.), pochádzajúce z Džibutskej republiky

neaplikuje sa

Pozastavenie dovozu uvedených zvierat, prevencia šírenia ochorení slintačka a krívačka (FMD) a Rift Valley Fever (RVF).
SPS/SGP/62
14. 10. 2019

Singapur

ošípané a produkty ošípaných zo všetkých krajín

SPS/TPKM/513
29. 10. 2019

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

potraviny, prídavné látky do potravín

SPS/UKR/134
31. 10. 2019

Ukrajina

potraviny a krmivá pre zvieratá

SPS/UKR/135
31. 10. 2019

Ukrajina

SPS/USA/3109
1. 10. 2019

USA

neaplikuje sa

Veterinárne požiadavky aplikované pri dovoze ošípaných a produktov ošípaných. Neprítomnosť ochorení slintačka a krívačka (FMD),
Africký mor ošípaných (ASF) a klasický mor ošípaných (CSF), požiadavky na prehliadky „ante mortem“ a „post mortem“, špecifické
požiadavky na produkty a manipuláciu s nimi.
28. 12. 2019

Zmeny a doplnky noriem stanovujúcich rozsah používania a obmedzenia používania fluoridu draselného a fluoridu sodného ako
prídavných látok do potravín.
60 dní

Uznesenie kabinetu ministrov Ukrajiny týkajúce sa ustanovenia
a schválenia osobitných podmienok na dovoz potravín a krmív
pre zvieratá. Pôsobnosť štátnej kontroly, znižovanie rizikových
faktorov.
regulovaní škodcovia

60 dní

Uznesenie Ministerstva poľnohospodárskej potravinárskej stratégie Ukrajiny. Zmeny a doplnky zoznamu regulovaných škodcov
(2019).
poľnohospodárske plodiny ako komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok

neaplikuje sa

Program zoskupenia plodín na základe tolerancie pesticídnych
látok. Uvedené zoskupenia podľa návrhu Úradu EPA umožňujú
spoločné stanovenie limitných hodnôt rezíduí pesticídnych látok
pre viaceré súvisiace plodiny naraz.
SPS/USA/3110
1. 10. 2019

USA

plody kaki (Persimmon) a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky
Dinotefuran, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky.
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SPS/USA/3111
1. 10. 2019

USA

bobuľové ovocie, citrusy, citrusové oleje a iné komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky

neaplikuje sa

Cyclaniliprole, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky.
SPS/USA/3112
1. 10. 2019

USA

SPS/USA/3113
1. 10. 2019

USA

SPS/USA/3114
8. 10. 2019

USA

SPS/USA/3115
8. 10. 2019

USA

SPS/USA/3116
8. 10. 2019

USA

SPS/USA/3117
21. 10. 2019

USA

SPS/USA/3118
21. 10. 2019

USA

pomaranče Unshu pochádzajúce z Japonska

neaplikuje sa

Požiadavky pri dovoze komodity.
hrušky Pyrus pyrifolia pochádzajúce z Japonska

neaplikuje sa

Požiadavky pri dovoze komodity.
ošípané a produkty ošípaných pochádzajúce z Kórejskej republiky

neaplikuje sa

Oznámenie služby pre kontrolu zdravia zvierat a rastlín (APHIS)
o zaradení Kórejskej republiky do zoznamu krajín ovplyvnených
výskytom ochorenia Africký mor ošípaných (ASF).
ošípané a produkty ošípaných pochádzajúce z Laosu

neaplikuje sa

Oznámenie služby pre kontrolu zdravia zvierat a rastlín (APHIS)
o zaradení Laosu do zoznamu krajín ovplyvnených výskytom
ochorenia Africký mor ošípaných (ASF).
ošípané a produkty ošípaných pochádzajúce z Hongkongu

neaplikuje sa

Oznámenie služby pre kontrolu zdravia zvierat a rastlín (APHIS)
o zaradení Hongkongu do zoznamu krajín ovplyvnených výskytom
ochorenia Africký mor ošípaných (ASF).
prežúvavce a iné zvieratá citlivé na uvedeného škodcu

neaplikuje sa

Oznámenie služby pre kontrolu zdravia zvierat a rastlín (APHIS)
o uznaní štátu Baja California, (Mexiko) za krajinu bez výskytu
škodcu/kliešťa Rhipicephalus (predtým Boophilus) spp. ticks.
Prežúvavce dovážané z tejto krajiny predstavujú nízke riziko pre
prežúvavce v USA.
Guava, čerstvé plody pochádzajúce z Taiwanu

neaplikuje sa

Oznámenie služby pre kontrolu zdravia zvierat a rastlín (APHIS)
o povolení dovážať uvedenú komoditu do USA pri dodržaní stanovených podmienok.

Vydavateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Bratislava, Štefanovičova 3 – Administrácia: Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR, telefón 0948/876 002 – Cena každého čísla: 8,95 €. Vychádza mesačne – Tlač zabezpečuje: Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
V prípade záujmu o odber Vestníka ÚNMS SR zašlite objednávku na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15
IČO 30810710
DIČ 2020850711
Ak ste Vestník odoberali v roku 2018, zašleme faktúru na odber aj na rok 2019.
Prihlásiť sa na odber Vestníka ÚNMS SR možno po celý rok.
Objednať si možno i jednotlivé čísla.
V písomnom styku uvádzajte vždy Vaše IČO, DIČ, IČ DPH.

56

