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Vestník ÚNMS SR č. 4/2018

1. NORMALIZÁCIA

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

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

Schválené STN
1.

STN EN 13001-3-1+A2 Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-1: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti oceľových konštrukcií
(27 0043)
(EN 13001-3-1: 2012+A2: 2018)
Vydanie: máj 2018
Jej vydaním sa ruší
STN EN 13001-3-1+A1 Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-1: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti oceľových konštrukcií
(27 0043)
(EN 13001-3-1: 2012+A1: 2013)
z januára 2014

2.

STN EN 527-2
(91 0850)

STN EN 527-2
(91 0850)

3.

STN EN 581-1
(91 1601)

STN EN 581-1
(91 1601)

4.

STN EN 581-3
(91 1601)

STN EN 581-3
(91 1601)

Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. Časť 2: Bezpečnostné pevnostné požiadavky a požiadavky
na trvanlivosť
(EN 527-2: 2016)
Vydanie: máj 2018
Jej vydaním sa ruší
Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. Časť 2: Bezpečnostné a pevnostné požiadavky a požiadavky
na trvanlivosť ****)
(EN 527-2: 2016)
z júla 2017
Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie
v nebytových budovách. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky
(EN 581-1: 2017)
Vydanie: máj 2018
Jej vydaním sa ruší
Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie
v nebytových budovách. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky ****)
(EN 581-1: 2017)
zo septembra 2017
Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie
v nebytových budovách. Časť 3: Mechanicko-bezpečnostné požiadavky na stoly
(EN 581-3: 2017)
Vydanie: máj 2018
Jej vydaním sa ruší
Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie
v nebytových budovách. Časť 3: Mechanicko-bezpečnostné požiadavky na stoly ****)
(EN 581-3: 2017)
z júla 2017
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Zrušené STN
5.

STN P ISO/TS 16949
(01 0311)

Systémy manažérstva kvality. Osobitné požiadavky na používanie normy ISO 9001: 2008 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov
(ISO/TS 16949: 2009)
z decembra 2009
Zrušená od 1. 5. 2018
Zrušená v ISO bez náhrady.

6.

STN EN ISO 9000-1
(01 0320)

Manažérstvo kvality. 1. časť: Návod na výber a použitie
(EN ISO 9000-1: 1994)
z marca 1997
Zrušená od 1. 5. 2018
Zrušená v CEN v roku 2000

7.

STN 73 0545

Skúšanie tepelného odporu stavebných dielcov metódou ustáleného tepelného toku
z 3. 3. 1970
Zrušená od 1. 5. 2018
Normu nahrádza STN EN 1934 z decembra 2000 a STN EN ISO 8990 z januára 2000.

Opravy STN
8.

STN 33 2000-4-41/O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom
elektrickým prúdom. Oprava 1
STN 33 2000-4-41 z februára 2018
Vydanie: máj 2018

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

Upozornenie redakcie
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 10/2015 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o prevzatí
európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením sa opravuje v bode 73 v názve slovo skúšky na skúšanie.
Vo Vestníku ÚNMS SR č. 4/2017 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo Slovenskej republiky o prevzatí
európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením v bode 15 sa dopĺňa rušenie normy nasledovne: „Jej oznámením sa ruší STN EN 1726-2 Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Vozíky s vlastným pohonom s nosnosťou do 10 000 kg vrátane
a vlečné vozíky s ťažnou silou do 20 000 N vrátane. Časť 2: Ďalšie požiadavky na vozíky so zdvíhacou plošinou vodiča a vozíky
špeciálne konštruované na pojazd so zdvihnutým bremenom z novembra 2002.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o prijatí európskych noriem alebo medzinárodných noriem ich zmien, opráv alebo zrušení
do sústavy STN bez prekladu do štátneho jazyka
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že anglické verzie ďalej uvedených európskych a medzinárodných noriem získavajú postavenie
STN. Týmto sa uvedené európske normy alebo medzinárodné normy prijímajú do sústavy slovenských technických noriem s nasledujúcimi označeniami a triediacimi znakmi (tieto normy sa preberajú len týmto oznámením).

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

Schválené STN
1.

STN EN ISO 13567-1
(01 3104)

STN EN ISO 13567-1
(01 3104)

2.

STN EN ISO 13567-2
(01 3104)

STN EN ISO 13567-2
(01 3104)

3.

STN EN 61360-1
(01 3720)

STN EN 61360-1
(01 3720)

Technická dokumentácia výrobku. Organizácia a pomenovanie hladín pre CAD. Časť 1: Prehľad
a princípy (ISO 13567-1: 2017)
(EN ISO 13567-1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Technická dokumentácia výrobku. Organizácia a pomenovanie hladín pre CAD. Časť 1: Prehľad
a princípy (ISO 13567-1: 1998)
(EN ISO 13567-1: 2002)
z augusta 2003
Technická dokumentácia výrobku. Organizácia a pomenovanie hladín pre CAD. Časť 2: Pojmy,
formát a kódy používané v stavebnej dokumentácii (ISO 13567-2: 2017)
(EN ISO 13567-2: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Technická dokumentácia výrobku. Organizácia a pomenovanie hladín pre CAD. Časť 2: Pojmy, formát a kódy používané v stavebnej dokumentácii (ISO 13567-2: 1998)
(EN ISO 13567-2: 2002)
z augusta 2003
Typy normalizovaných dátových prvkov s pridruženou klasifikačnou schémou. Časť 1: Definície.
Zásady a metódy
(EN 61360-1: 2017,
IEC 61360-1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 1. 12. 2020 ruší
Typy normalizovaných dátových prvkov s klasifikačnou schémou pre elektrické komponenty.
Časť 1: Definície. Zásady a metódy ****)
(EN 61360-1: 2010,
IEC 61360-1: 2009)
z novembra 2010
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4.

STN EN 62569-1
(01 3725)

Všeobecná špecifikácia informácie o produktoch pomocou vlastností. Časť 1: Princípy a metódy
(EN 62569-1: 2017,
IEC 62569-1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

5.

STN EN 16866
(03 8163)

Kovové a iné anorganické povlaky. Súčasné stanovenie hrúbky a elektródového potenciálu jednotlivých vrstiev viacvrstvových povlakov niklu (skúška STEP)
(EN 16866: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

6.

STN EN ISO 22825
(05 1153)

Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Ultrazvukové skúšanie. Skúšanie zvarov austenitických ocelí
a niklových zliatin (ISO 22825: 2017)
(EN ISO 22825: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Ultrazvukové skúšanie. Skúšanie zvarov austenitických ocelí
a niklových zliatin (ISO 22825: 2012)
(EN ISO 22825: 2012)
z decembra 2012

STN EN ISO 22825
(05 1153)

7.

STN EN ISO 17640
(05 1174)
STN EN ISO 17640
(05 1174)

8.

STN EN ISO 10675-2
(05 1305)

STN EN ISO 10675-2
(05 1305)

9.

STN EN ISO 5175-1
(05 4230)

STN EN 730-1
(05 4230)

10. STN EN ISO 5175-2
(05 4230)

STN EN 730-2
(05 4230)

Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie zvarových spojov ultrazvukom (ISO 17640: 2017)
(EN ISO 17640: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie zvarových spojov ultrazvukom (ISO 17640: 2010) ****)
(EN ISO 17640: 2010)
z júna 2011
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Úrovne prípustnosti na základe skúšania prežarovaním. Časť 2:
Hliník a zliatiny hliníka (ISO 10675-2: 2017)
(EN ISO 10675-2: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Úrovne prípustnosti na základe skúšania prežarovaním. Časť 2:
Hliník a zliatiny hliníka (ISO 10675-2: 2010) ****)
(EN ISO 10675-2: 2013)
z februára 2014
Zariadenia na plameňové zváranie. Bezpečnostné zariadenia. Časť 1: Bezpečnostné zariadenie
s poistkou proti spätnému vniknutiu plameňa (ISO 5175-1: 2017)
(EN ISO 5175-1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Zariadenia na plameňové zváranie. Bezpečnostné zariadenia. Časť 1: Bezpečnostné zariadenie
s poistkou proti spätnému vniknutiu plameňa
(EN 730-1: 2002)
z novembra 2003
Zariadenia na plameňové zváranie. Bezpečnostné zariadenia. Časť 2: Bezpečnostné zariadenie
bez poistky proti spätnému vniknutiu plameňa (ISO 5175-2: 2017)
(EN ISO 5175-2: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Zariadenia na plameňové zváranie. Bezpečnostné zariadenia. Časť 2: Bezpečnostné zariadenie bez
poistky proti spätnému vniknutiu plameňa
(EN 730-2: 2002)
z novembra 2003
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11. STN EN 304
(07 5304)

STN EN 304
(07 5304)
STN EN 15034
(07 5306)

Vykurovacie kotly. Pravidlá skúšania vykurovacích kotlov s rozprašovacími horákmi na kvapalné
palivá
(EN 304: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Kotly na ústredné vykurovanie. Pravidlá skúšania kotlov na ústredné vykurovanie s rozprašovacími
horákmi na kvapalné palivá
(EN 304: 1992)
z októbra 1997
Vykurovacie kotly. Kondenzačné vykurovacie kotly na olejové palivá****)
(EN 15034: 2006)
z marca 2007

12. STN EN ISO 17879
(07 8647)

Fľaše na plyny. Samouzatváracie ventily na fľaše. Špecifikácia a typové skúšky (ISO 17879: 2017)
(EN ISO 17879: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

13. STN EN 12627
(13 3002)

Priemyselné armatúry. Konce oceľových armatúr na privarenie tupým zvarom
(EN 12627: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Priemyselné armatúry. Konce oceľových armatúr na privarenie tupým zvarom ***)
(EN 12627: 1999)
z októbra 2001

STN EN 12627
(13 3002)
14. STN EN 13126-8
(16 6015)

STN EN 13126-8
(16 6015)

15. STN EN 1907
(27 3010)
STN EN 1907
(27 3010)
16. STN EN 2997-006
(31 1751)

STN EN 2997-006
(31 1751)

17. STN EN 4674-004
(31 1828)

Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Časť 8: Požiadavky a skúšobné metódy na
kovanie na sklopné, otváravo-sklopné okná a balkónové dvere
(EN 13126-8: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Stavebné kovanie. Kovanie pre okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 8:
Kovanie pre sklopné, otváravo-sklopné okná a balkónové dvere ****)
(EN 13126-8: 2006)
z augusta 2006
Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Terminológia
(EN 1907: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Terminológia
(EN 1907: 2005)
z decembra 2005
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory spojené spojkou so závitom, ohňovzdorné alebo neohňovzdorné, pre trvalú prevádzkovú teplotu od -65 °C do 175 °C, 200 °C a špičkovú
teplotu 260 °C. Časť 006: Vzduchotesná zásuvka s poistnou maticou. Norma na výrobok
(EN 2997-006: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory spojené spojkou so závitom, ohňovzdorné
alebo neohňovzdorné, pre trvalú prevádzkovú teplotu od -65 °C do 175 °C, 200 °C a špičkovú teplotu 260 °C. Časť 006: Vzduchotesná zásuvka s poistnou maticou. Norma na výrobok ****)
(EN 2997-006: 2006)
z marca 2007
Letectvo a kozmonautika. Inštalácia elektrických káblov. Samonavíjacia ochranná manžeta
s tienením (EMI). Časť 004: Otvorená manžeta. Vonkajší priestor s pretlakom. Ochrana EMI 10 kA.
Teplotný rozsah od -65 °C do 200 °C. Norma na výrobok
(EN 4674-004: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
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STN EN 4674-004
(31 1828)

Letectvo a kozmonautika. Inštalácia elektrických káblov. Samonavíjacia ochranná manžeta
s tienením (EMI). Časť 004: Otvorená manžeta. Vonkajší priestor s pretlakom. Ochrana EMI 10 kA.
Teplotný rozsah od -65 °C do 200 °C. Norma na výrobok ****)
(EN 4674-004: 2015)
z augusta 2015

18. STN EN 6049-008
(31 1831)

Letectvo a kozmonautika. Inštalácia elektrických káblov. Ochranná manžeta z metaaramidových
vláken. Časť 008: Samonavíjacia tienená (EMI) ochranná manžeta s niklovo-medeným opletením,
flexibilná po montáži pre prevádzkové teploty od -55 °C do 200 °C. Norma na výrobok
(EN 6049-008: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Inštalácia elektrických káblov. Ochranná manžeta z metaaramidových
vláken. Časť 008: Samonavíjacia tienená (EMI) ochranná manžeta s niklovo-medeným opletením,
flexibilná po montáži pre prevádzkové teploty od -55 °C do 200 °C. Norma na výrobok ****)
(EN 6049-008: 2013)
z júna 2013

STN EN 6049-008
(31 1831)

19. STN EN 2346-005
(31 1841)

STN EN 2346-005
(31 1841)

20. STN EN 60445
(33 0160)

STN EN 60445
(33 0160)

21. STN EN 61400-25-5
(33 3160)

STN EN 61400-25-5
(33 3160)

22. STN EN 61970-452
(33 4621)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble odolné proti ohňu pre prevádzkové teploty od -65 °C
do 260 °C. Časť 005: Jednožilové káble na označovanie laserovou tlačou UV a viacžilové zostavy
káblov triedy DW. Nízka hmotnosť. Norma na výrobok
(EN 2346-005: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble odolné proti ohňu pre prevádzkové teploty od -65 °C do
260 °C. Časť 005: Jednožilové káble na označovanie laserovou tlačou UV a viacžilové zostavy káblov
triedy DW. Nízka hmotnosť. Norma na výrobok ****)
(EN 2346-005: 2013)
z mája 2014
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov
(EN 60445: 2017,
IEC 60445: 2017,
IEC 60445: 2017/Cor. 1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 8. 9. 2020 ruší
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov
(EN 60445: 2010,
IEC 60445: 2010)
z júla 2011
Veterné elektrárne. Časť 25-5: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární.
Skúšky zhody
(EN 61400-25-5: 2017,
IEC 61400-25-5: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 25. 10. 2020 ruší
Veterné turbíny. Časť 25-5: Komunikácia pre monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Skúšky
zhody ****)
(EN 61400-25-5: 2007,
IEC 61400-25-5: 2006)
zo septembra 2007
Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 452:
Statické profily CIM prenosovej siete
(EN 61970-452: 2017,
IEC 61970-452: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 30. 8. 2020 ruší
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STN EN 61970-452
(33 4621)

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 452:
Špecifikácia výmeny pre model CIM ****)
(EN 61970-452: 2015,
IEC 61970-452: 2015)
z januára 2016

23. STN EN 62351-7
(33 4622)

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov
a komunikácií. Časť 7: Objektové modely údajov pre riadenie siete a systémov (NSM)
(EN 62351-7: 2017,
IEC 62351-7: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

24. STN EN 62488-2
(33 4691)

Systémy na komunikáciu po vysokonapäťových vedeniach pre aplikácie v energetike. Časť 2:
Terminály na analógový prenos po vysokonapäťových vedeniach (APLC)
(EN 62488-2: 2017,
IEC 62488-2: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

25. STN EN 60077-1
(34 1510)

Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 1: Všeobecné prevádzkové podmienky
a všeobecné pravidlá
(EN 60077-1: 2017,
IEC 60077-1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 4. 9. 2020 ruší
Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 1: Všeobecné prevádzkové podmienky a všeobecné pravidlá
(EN 60077-1: 2002,
mod IEC 60077-1: 1999)
z apríla 2004

STN EN 60077-1
(34 1510)

26. STN EN 60077-2
(34 1510)

STN EN 60077-2
(34 1510)

Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 2: Elektrotechnické súčasti.
Všeobecné pravidlá
(EN 60077-2: 2017,
IEC 60077-2: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 1. 9. 2020 ruší
Dráhové aplikácie. Elektrické zariadenia koľajových vozidiel. Časť 2: Elektrotechnické súčasti. Všeobecné pravidlá
(EN 60077-2: 2002,
mod IEC 60077-2: 1999)
z mája 2004

27. STN EN 50657
(34 1518)

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Softvér na koľajových vozidlách
(EN 50657: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

28. STN EN 60137
(34 8000)

Izolačné priechodky na striedavé napätie nad 1 000 V
(EN 60137: 2017,
IEC 60137: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 17. 11. 2020 ruší
Izolačné priechodky na striedavé napätie nad 1 000 V ****)
(EN 60137: 2008,
IEC 60137: 2008)
z apríla 2009
Výmena údajov pri meraní elektrickej energie. Súbor DLMS/COSEM. Časť 5-3: Aplikačná vrstva
DLMS/COSEM
(EN 62056-5-3: 2017,
IEC 62056-5-3: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 14. 9. 2020 ruší

STN EN 60137
(34 8000)
29. STN EN 62056-5-3
(35 6131)
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STN EN 62056-5-3
(35 6131)

Výmena údajov pri meraní elektrickej energie. Súbor DLMS/COSEM. Časť 5-3: Aplikačná vrstva
DLMS/COSEM ****)
(EN 62056-5-3: 2016,
IEC 62056-5-3: 2016)
z júna 2017

30. STN EN 62056-6-1
(35 6131)

Výmena údajov pri meraní elektrickej energie. Súbor DLMS/COSEM. Časť 6-1: Identifikačný systém objektov (OBIS)
(EN 62056-6-1: 2017,
IEC 62056-6-1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 13. 9. 2020 ruší
Výmena údajov pri meraní elektrickej energie. Súbor DLMS/COSEM. Časť 6-1: Identifikačný systém
objektov (OBIS) ****)
(EN 62056-6-1: 2016,
IEC 62056-6-1: 2015)
z júna 2017

STN EN 62056-6-1
(35 6131)

31. STN EN 62056-8-5
(35 6131)

Výmena údajov pri meraní elektrickej energie. Súbor DLMS/COSEM. Časť 8-5: Úzkopásmový komunikačný profil OFDM G3-PLC pre susedné siete
(EN 62056-8-5: 2017,
IEC 62056-8-5: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 14. 9. 2020 ruší
STN P CLC/TS 52056-8-5 Výmena údajov pri meraní elektrickej energie. Súbor DLMS/COSEM. Časť 8-5: Úzkopásmový ko(35 6131)
munikačný profil OFDM G3-PLC pre susedné siete ****)
(CLC/TS 52056-8-5: 2015)
z augusta 2015

32. STN EN 62561-4
(35 7605)

STN EN 62561-4
(35 7605)

33. STN EN 62561-5
(35 7605)

STN EN 62561-5
(35 7605)

34. STN EN 13032-2
(36 0401)

STN EN 13032-2
(36 0401)

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 4: Požiadavky na príchytky vodičov
(EN 62561-4: 2017,
IEC 62561-4: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 1. 12. 2020 ruší
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 4: Požiadavky na príchytky vodičov
(EN 62561-4: 2011,
mod IEC 62561-4: 2010)
z mája 2012
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 5: Požiadavky na revízne skrine uzemňovača
a priechodky uzemňovačov
(EN 62561-5: 2017,
IEC 62561-5: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 1. 12. 2020 ruší
Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 5: Požiadavky na revízne skrine uzemňovača
a priechodky uzemňovačov
(EN 62561-5: 2011,
mod IEC 62561-5: 2011)
z júna 2012
Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 2: Prezentovanie údajov pre vnútorné a vonkajšie pracovné miesta
(EN 13032-2: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel.
Časť 2: Prezentovanie údajov pre vnútorné a vonkajšie pracovné miesta ****)
(EN 13032-2: 2004)
z mája 2005
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35. STN EN 50631-1
(36 1081)

Siete na ovládanie spotrebičov pre domácnosť a spôsoby ich pripojenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky, modelovanie všeobecných údajov a neutrálne správy
(EN 50631-1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

36. STN EN 62841-2-17
(36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na ručné vrchné frézovačky
(EN 62841-2-17: 2017,
mod IEC 62841-2-17: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 15. 12. 2021 ruší
Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na vrchné frézovačky a frézovačky na zarovnávanie okrajov
(EN 60745-2-17: 2010,
mod IEC 60745-2-17: 2010)
z mája 2011

STN EN 60745-2-17
(36 1550)

37. STN EN 62841-3-14
(36 1560)

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-14: Osobitné požiadavky na prenosné čističe odtokov
(EN 62841-3-14: 2017,
mod IEC 62841-3-14: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

38. STN EN 50637
(36 4800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné
prevádzkové vlastnosti zdravotníckych lôžok pre deti
(EN 50637: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

39. STN EN 62680-1-3
(36 8365)

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-3: Spoločné súčasti. Špecifikácia USB kábla a konektora typu CTM
(EN 62680-1-3: 2017,
IEC 62680-1-3: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa 30. 10. 2020 ruší
Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-3: Rozhrania univerzálnej
sériovej zbernice. Spoločné súčasti. Špecifikácia USB kábla a konektora typu CTM ****)
(EN 62680-1-3: 2016,
IEC 62680-1-3: 2016)
z apríla 2017

STN EN 62680-1-3
(36 8365)

40. STN P CEN/TS 16931-3-2 Elektronická fakturácia. Časť 3-2: Prepojenie syntaxe pre faktúru a dobropis ISO/IEC 19845
(36 9640)
(UBL 2.1)
(CEN/TS 16931-3-2: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do septembra 2019.
41. STN P CEN/TS 16931-3-3 Elektronická fakturácia. Časť 3-3: Prepojenie syntaxe pre medziodvetvovú faktúru UN/CEFACT XML D16B
(36 9640)
(CEN/TS 16931-3-3: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do septembra 2019.
42. STN P CEN/TS 16931-3-4 Elektronická fakturácia. Časť 3-4: Prepojenie syntaxe pre faktúru UN/EDIFACT D16B
(36 9640)
(CEN/TS 16931-3-4: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do septembra 2019.
43. STN EN ISO 5754
(42 0774)

Spekané kovové materiály okrem spekaných karbidov. Skúšobná tyč bez vrubu na skúšky rázom
v ohybe (ISO 5754: 2017)
(EN ISO 5754: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
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STN EN 25754
(42 0774)

44. STN EN ISO 4492
(42 0890)

STN EN ISO 4492
(42 0890)

45. STN EN 10207
(42 0907)
STN EN 10207
(42 0907)
46. STN EN ISO 2143
(42 4302)

STN EN ISO 2143
(42 4302)

47. STN EN 10263-1
(42 6456)

STN EN 10263-1
(42 6456)

48. STN EN 10263-2
(42 6456)

STN EN 10263-2
(42 6456)

49. STN EN 10263-3
(42 6456)

Spekané kovové materiály okrem spekaných karbidov. Skúšobná tyč bez vrubu na skúšky rázom
v ohybe (ISO 5754: 1978) ***)
(EN 25754: 1993)
z októbra 2001
Kovové prášky okrem práškov na spekané karbidy. Stanovenie zmien rozmerov lisovaním
a spekaním (ISO 4492: 2017)
(EN ISO 4492: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Kovové prášky okrem práškov na spekané karbidy. Stanovenie zmien rozmerov lisovaním a spekaním (ISO 4492: 2013) ****)
(EN ISO 4492: 2013)
zo septembra 2013
Ocele na jednoduché tlakové nádoby. Technické dodacie podmienky pre plechy, pásy a tyče
(EN 10207: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Ocele na jednoduché tlakové nádoby. Technické dodacie podmienky pre plechy, pásy a tyče
(EN 10207: 2005)
z augusta 2005
Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Odhad straty vstrebavosti anodických oxidových povlakov po utesnení – skúška fabivového bodu pred úpravou kyselinou (ISO 2143: 2017)
(EN ISO 2143: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Anodická oxidácia hliníka a jeho zliatin. Odhad straty vstrebavosti anodických oxidových povlakov
po utesnení – skúška farbivového bodu pred úpravou kyselinou (ISO 2143: 2010) ****)
(EN ISO 2143: 2010)
z januára 2011
Valcovaný drôt, tyče a ťahaný drôt z ocelí kovaných za studena a z ocelí pretláčaných za studena.
Časť 1: Všeobecné technické dodacie podmienky
(EN 10263-1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Valcovaný drôt, tyče a ťahaný drôt z ocelí kovaných za studena a z ocelí pretláčaných za studena.
Časť 1: Všeobecné technické dodacie podmienky ****)
(EN 10263-1: 2001)
z mája 2002
Valcovaný drôt, tyče a ťahaný drôt z ocelí kovaných za studena a z ocelí pretláčaných za studena.
Časť 2: Technické dodacie podmienky pre oceľ určenú na tepelné spracovanie
(EN 10263-2: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Valcovaný drôt, tyče a ťahaný drôt z ocelí kovaných za studena a z ocelí pretláčaných za studena.
Časť 2: Technické dodacie podmienky pre oceľ určenú na tepelné spracovanie ****)
(EN 10263-2: 2001)
z mája 2002
Valcovaný drôt, tyče a ťahaný drôt z ocelí kovaných za studena a z ocelí pretláčaných za studena.
Časť 3: Technické dodacie podmienky pre ocele na betónovanie
(EN 10263-3: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
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STN EN 10263-3
(42 6456)
50. STN EN 10263-4
(42 6456)

STN EN 10263-4
(42 6456)

51. STN EN 10263-5
(42 6456)

STN EN 10263-5
(42 6456)

52. STN EN 12681-1
(42 9741)
STN EN 12681
(42 9741)

Valcovaný drôt, tyče a ťahaný drôt z ocelí kovaných za studena a z ocelí pretláčaných za studena.
Časť 3: Technické dodacie podmienky pre ocele na betónovanie ****)
(EN 10263-3: 2001)
z mája 2002
Valcovaný drôt, tyče a ťahaný drôt z ocelí kovaných za studena a z ocelí pretláčaných za studena.
Časť 4: Technické dodacie podmienky pre ocele na zošľachťovanie
(EN 10263-4: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Valcovaný drôt, tyče a ťahaný drôt z ocelí kovaných za studena a z ocelí pretláčaných za studena.
Časť 4: Technické dodacie podmienky pre ocele na zošľachťovanie ****)
(EN 10263-4: 2001)
z mája 2002
Valcovaný drôt, tyče a ťahaný drôt z ocelí kovaných za studena a z ocelí pretláčaných za studena.
Časť 5: Technické dodacie podmienky pre nehrdzavejúce ocele
(EN 10263-5: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Valcovaný drôt, tyče a ťahaný drôt z ocelí kovaných za studena a z ocelí pretláčaných za studena.
Časť 5: Technické dodacie podmienky pre nehrdzavejúce ocele ****)
(EN 10263-5: 2001)
z mája 2002
Zlievarenstvo. Rádiografické skúšanie. Časť 1: Techniky filmu
(EN 12681-1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Zlievarenstvo. Rádiografické skúšanie ****)
(EN 12681: 2003)
z júla 2003

53. STN EN 12681-2
(42 9742)

Zlievarenstvo. Rádiografické skúšanie. Časť 2: Metódy s digitálnymi detektormi
(EN 12681-2: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

54. STN EN ISO 11508
(46 5210)

Kvalita pôdy. Stanovenie objemovej hmotnosti častíc (ISO 11508: 2017)
(EN ISO 11508: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Kvalita pôdy. Stanovenie objemovej hmotnosti častíc (ISO 11508: 1998) ****)
(EN ISO 11508: 2014)
zo septembra 2014

STN EN ISO 11508
(46 5210)
55. STN EN 13227
(49 2134)
STN EN 13227
(49 2134)
56. STN EN 847-1
(49 6122)

STN EN 847-1
(49 6122)

Drevené podlahoviny. Lamparkety z rastlého dreva
(EN 13227: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Drevené podlahoviny. Lamparkety z rastlého dreva
(EN 13227: 2002)
z novembra 2004
Nástroje na strojové obrábanie dreva. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Frézovacie nástroje
a pílové kotúče
(EN 847-1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Nástroje na strojové obrábanie dreva. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Frézovacie nástroje
a pílové kotúče ****)
(EN 847-1: 2013)
z apríla 2014
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57. STN EN 847-2
(49 6122)

STN EN 847-2
(49 6122)

58. STN EN 1870-6
(49 6130)
STN EN 1870-6+A1
(49 6130)

59. STN P CEN/TS 15223
(64 3034)

STN P CEN/TS 15223
(64 3034)

60. STN EN 15534-1+A1
(64 5001)

STN EN 15534-1
(64 5001)

61. STN EN 13368-2
(65 4847)

STN EN 13368-2
(65 4847)

62. STN EN 13368-3
(65 4847)

Nástroje na strojové obrábanie dreva. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Požiadavky na stopky
frézovacích nástrojov/pílových kotúčov
(EN 847-2: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Nástroje na strojové obrábanie dreva. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Požiadavky na stopkové
frézovacie nástroje ****)
(EN 847-2: 2013)
z apríla 2014
Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 6: Kotúčové píly na palivové drevo
(EN 1870-6: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 6: Kotúčové píly na palivové drevo a kombinované kotúčové píly na palivové drevo/stolové kotúčové píly s ručným vkladaním a odoberaním
(Konsolidovaný text)
(EN 1870-6: 2002+A1: 2009)
z marca 2010
Potrubné systémy z plastov. Validované návrhové parametre potrubných systémov z termoplastov uložených v zemi
(CEN/TS 15223: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Táto predbežná norma je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr novembra 2019.
Jej oznámením sa ruší
Potrubné systémy z plastov. Validované návrhové parametre potrubných systémov z termoplastov
uložených v zemi
(CEN/TS 15223: 2008)
z februára 2009
Kompozity vyrobené z materiálov na báze celulózy a termoplastov (drevoplastové kompozity
(WPC) alebo kompozity s prírodnými vláknami (NFC)). Časť 1: Skúšobné metódy na charakterizáciu zmesí a výrobkov
(EN 15534-1: 2014+A1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Kompozity vyrobené z materiálov na báze celulózy a termoplastov (drevoplastové kompozity
(WPC) alebo kompozity s prírodnými vláknami (NFC)). Časť 1: Skúšobné metódy na charakterizáciu
zmesí a výrobkov ****)
(EN 15534-1: 2014)
z júla 2014
Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel v priemyselných hnojivách chromatografiou. Časť 2: Stanovenie železa chelátovaného s o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA a HBED, alebo množstva chelátovacích činidiel ionopárovou chromatografiou
(EN 13368-2: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel v priemyselných hnojivách chromatografiou. Časť 2: Stanovenie železa chelátovaného s o,o-EDDHA a o,o-EDDHMA ionopárovou chromatografiou ****)
(EN 13368-2: 2012)
z decembra 2012
Priemyselné hnojivá. Stanovenie chelátovacích činidiel v priemyselných hnojivách chromatografiou. Časť 3: Stanovenie (S,S)-EDDS ionopárovou chromatografiou
(EN 13368-3: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
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63. STN EN 14069
(65 4901)
STN EN 14069
(65 4901)
64. STN EN 13588
(65 7038)
STN EN 13588
(65 7038)
65. STN EN 16766
(65 9803)
STN P CEN/TS 16766
(65 9803)
66. STN EN 301
(66 8504)

STN EN 301
(66 8504)

67. STN EN 12440
(72 1400)
STN EN 12440
(72 1400)

Vápenaté hnojivá. Názvy, špecifikácie a označovanie
(EN 14069: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Vápenaté hnojivá. Opis a minimálne požiadavky ****)
(EN 14069: 2003)
z mája 2004
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie súdržnosti asfaltových spojív kyvadlovou skúškou
(EN 13588: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie súdržnosti asfaltových spojív kyvadlovou skúškou
(EN 13588: 2008)
z novembra 2009
Rozpúšťadlá založené na biomase. Požiadavky a skúšobné metódy
(EN 16766: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Rozpúšťadlá založené na biomase. Požiadavky a skúšobné metódy ****)
(CEN/TS 16766: 2015)
z augusta 2015
Lepidlá, fenoplastové a aminoplastové, na nosné drevené konštrukčné dielce. Triedenie a funkčné
požiadavky
(EN 301: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Lepidlá, fenoplastové a aminoplastové, na nosné drevené konštrukčné dielce. Triedenie a funkčné
požiadavky ****)
(EN 301: 2013)
z mája 2014
Prírodný kameň. Kritériá na označovanie
(EN 12440: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Prírodný kameň. Kritériá na označovanie ****)
(EN 12440: 2008)
z júna 2008

68. STN EN 15643-5
(73 0901)

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov a inžinierskych stavieb. Časť 5:
Rámec na posudzovanie udržateľnostných vlastností inžinierskych stavieb
(EN 15643-5: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

69. STN EN 12697-13
(73 6160)

Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 13: Meranie teploty
(EN 12697-13: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 13: Meranie
teploty ***)
(EN 12697-13: 2000,
EN 12697-13: 2000/AC: 2001)
z októbra 2002

STN EN 12697-13
(73 6160)
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70. STN EN 12697-23
(73 6160)

STN EN 12697-23
(73 6160)

71. STN EN ISO 6416
(75 1301)
STN EN ISO 6416
(75 1301)

Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 23: Stanovenie nepriamej pevnosti v ťahu asfaltových
vzoriek
(EN 12697-23: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca. Časť 23: Stanovenie
nepriamej pevnosti v ťahu asfaltových vzoriek
(EN 12697-23: 2003)
z januára 2005
Hydrometria. Meranie prietoku ultrazvukovou metódou s meranou dobou prechodu (ISO 6416: 2017)
(EN ISO 6416: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Hydrometria. Meranie prietoku ultrazvukovou (akustickou) metódou (ISO 6416: 2004) *)
(EN ISO 6416: 2005)
z apríla 2006

72. STN EN ISO 9696
(75 7610)

Kvalita vody. Celková objemová aktivita alfa v neslanej vode. Skúšobná metóda na hrubej vrstve
(ISO 9696: 2017)
(EN ISO 9696: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

73. STN EN 1406
(75 8301)

Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Modifikované škroby
(EN 1406: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Modifikované škroby ****)
(EN 1406: 2009)
z januára 2010

STN EN 1406
(75 8301)
74. STN EN 15507
(77 0610)
STN EN 15507
(77 0610)

Obaly. Prepravné obaly na nebezpečné veci. Porovnávacie skúšky materiálov rôznych polyetylénov
(EN 15507: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Obaly. Prepravné obaly na nebezpečné veci. Porovnávacie skúšky materiálov rôznych polyetylénov
(EN 15507: 2008)
z júla 2009

75. STN EN ISO 20536
(79 5909)

Obuv. Kritické látky potenciálne prítomné v obuvi a v dielcoch obuvi. Stanovenie fenolu v obuvníckych
materiáloch (ISO 20536: 2017)
(EN ISO 20536: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

76. STN EN 342
(83 2703)

Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy na ochranu proti chladu
(EN 342: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Bude rozpracované aj prekladom.
Jej oznámením sa ruší
Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy na ochranu proti chladu
(EN 342: 2004)
z marca 2005

STN EN 342
(83 2703)
77. STN EN 13277-8
(83 2740)

Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 8: Doplnkové požiadavky a skúšobné metódy na
chrániče tváre pre karate
(EN 13277-8: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

15

Vestník ÚNMS SR č. 4/2018

78. STN EN 14058
(83 2755)

STN EN 14058
(83 2755)

Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam
(EN 14058: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
(Rozpracovanie prekladom)
Jej oznámením sa ruší
Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam
(EN 14058: 2004)
z apríla 2005

79. STN EN ISO 19918
(83 2763)

Ochranné odevy. Ochrana proti chemikáliám. Meranie kumulatívnej permeácie chemikálií
s nízkym tlakom pár cez materiály (ISO 19918: 2017)
(EN ISO 19918: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

80. STN EN ISO 27065
(83 2764)

Ochranné odevy. Funkčné požiadavky na ochranné odevy pre pracovníkov, pracujúcich
s kvapalnými pesticídmi ako aj pre pracovníkov vykonávajúcich následné činnosti (ISO 27065:
2017)
(EN ISO 27065: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

81. STN EN 13284-1
(83 4631)

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok. Časť 1: Manuálna gravimetrická metóda
(EN 13284-1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
(Rozpracovanie prekladom)
Jej oznámením sa ruší
Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií
tuhých znečisťujúcich látok. Časť 1: Manuálna gravimetrická metóda
(EN 13284-1: 2001)
z júna 2003

STN EN 13284-1
(83 4631)

82. STN EN 13284-2
(83 4631)

STN EN 13284-2
(83 4631)

83. STN EN ISO 10993-4
(85 6513)

STN EN ISO 10993-4
(85 6513)

84. STN EN 12791+A1
(85 7030)

STN EN 12791
(85 7030)

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok. Časť 2: Automatizované meracie systémy
(EN 13284-2: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií
tuhých znečisťujúcich látok. Časť 2: Automatizované meracie systémy ****)
(EN 13284-2: 2004)
z marca 2005
Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 4: Výber skúšok na interakcie s krvou (ISO 10993-4:
2017)
(EN ISO 10993-4: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 4: Výber skúšok na interakcie s krvou (ISO 10993-4:
2017) ****)
(EN ISO 10993-4 Máj: 2017)
z novembra 2017
Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Dezinfekcia rúk v chirurgii. Skúšobné metódy
a požiadavky (fáza 2, krok 2)
(EN 12791: 2016 + A1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Dezinfekcia rúk v chirurgii. Skúšobné metódy a požiadavky (fáza 2, krok 2) ****)
(EN 12791: 2016)
z júla 2016
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85. STN EN 15882-1+A1
(92 0221)

STN EN 15882-1
(92 0221)

86. STN EN 14450
(93 7707)

STN EN 14450
(93 7707)

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia
(EN 15882-1: 2011 + A1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia ****)
(EN 15882-1: 2011)
z apríla 2012
Bezpečnostné úschovné objekty. Požiadavky, klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti vlámaniu. Bezpečnostné skriňové trezory
(EN 14450: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
Jej oznámením sa ruší
Bezpečnostné úschovné objekty. Požiadavky, klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti vlámaniu. Bezpečnostné skriňové trezory ****)
(EN 14450: 2005)
z novembra 2005

Zmeny STN
87. STN EN ISO 14246/A1 Fľaše na plyny. Fľašové ventily. Výrobné skúšky a kontroly (ISO 14246: 2014/Amd 1: 2007). Zme(07 8605)
na A1
STN EN ISO 14246 z februára 2015
(EN ISO 14246: 2014/A1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
88. STN EN ISO 14889/A1 Očná optika. Okuliarové šošovky. Základné požiadavky na hotové šošovky s neobrúsenými okra(19 5023)
jmi (ISO 14889: 2013/Amd 1: 2017). Zmena A1
STN EN ISO 14889 z januára 2014
(EN ISO 14889: 2013/A1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
89. STN EN 50343/A1
(34 1565)

Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Pravidlá na inštaláciu káblov. Zmena A1
STN EN 50343 z marca 2016
(EN 50343: 2014/A1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
STN EN 50343 z marca 2016 sa bez zmeny A1 môže používať do 19. 9. 2020.

90. STN EN 60081/A6
(36 0275)

Dvojpäticové žiarivky. Prevádzkové požiadavky. Zmena A6
STN EN 60081 z júna 2004
(EN 60081: 1998/A6: 2017,
mod IEC 60081: 1997/Amd 6: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
STN EN 60081 z júna 2004 sa bez zmeny A6 môže používať do 29. 9. 2020.

91. STN EN 62841-3-1/A11 Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpeč(36 1560)
nosť. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly. (IEC 62841-3-1: 2014, modfikované). Zmena A11
STN EN 62841-3-1 z februára 2015
(EN 62841-3-1: 2014/A11: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
STN EN 62841-3-1 z februára 2015 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 19. 10. 2019.
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92. STN EN 62841-3-4/A11 Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpeč(36 1560)
nosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky. Zmena A11
STN EN 62841-3-4 z augusta 2017
(EN 62841-3-4: 2016/A11: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
STN EN 62841-3-4 z augusta 2017 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 19. 10. 2019.
93. STN EN 62841-3-6/A11 Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpeč(36 1560)
nosť. Časť 3-6: Osobitné požiadavky na diamantové vŕtačky s kvapalinovým systémom. Zmena
A11
STN EN 62841-3-6 z februára 2015
(EN 62841-3-6: 2014/A11: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
STN EN 62841-3-6 z februára 2015 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 19. 10. 2019.
94. STN EN 62841-3-9/A11 Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpeč(36 1560)
nosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly. Zmena A11
STN EN 62841-3-9 z decembra 2016
(EN 62841-3-9: 2015/A11: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
STN EN 62841-3-9 z decembra 2016 sa bez tejto zmeny A11 môže používať do 19. 10. 2019.
95. STN EN ISO 1107310101/A1
(84 8037)

Zdravotnícke informácie. Komunikácia zdravotníckeho prístroja na mieste zdravotnej starostlivosti. Časť 10101: Nomenklatúra (ISO/IEEE 11073-10101: 2004/Amd 1: 2017). Zmena A1
STN EN ISO 11073-10101 z januára 2006
(EN ISO 11073-10101: 2005/A1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

96. STN EN ISO 5359/A1
(85 2130)

Anestetické a dýchacie prístroje. Nízkotlakové hadicové zostavy používané na medicinálne plyny
(ISO 5359: 2014/Amd 1: 2017). Zmena A1
STN EN ISO 5359 z marca 2015
(EN ISO 5359: 2014/A1: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

Normy označené ***) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
Normy označené ****) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku ÚNMS SR).
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o prijatí technických normalizačných informácií, ich opráv alebo zrušení
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že prijal ďalej uvedené dokumenty CEN,
CENELEC, ISO a IEC a dokumenty ÚNMS SR, ktoré nemajú postavenie technickej normy, ako technické normalizačné informácie
s označením TNI a s prideleným triediacim znakom.

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

Schválené TNI
1.

TNI CLC/TR 50669
(33 3421)

Výsledky skúmania elektromagnetického odrušenia vo frekvenčnom pásme pod 150 kHz ****)
(CLC/TR 50669: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

2.

TNI CEN/TR 16931-6
(36 9640)

Elektronická fakturácia. Časť 6: Výsledky testovania EN 16931-1 s ohľadom na jej praktické využitie konečným používateľom ****)
(CEN/TR 16931-6: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

3.

TNI CEN/TR 17179
(73 6742)

Potrubné a ochranné rúrové systémy z termoplastov. Vsakovacie a retenčné systémy pre zrážkovú vodu. Pokyny na podzemné inštalovanie ****)
(CEN/TR 17179: 2018)
Platí od 1. 5. 2018

4.

TNI CEN/TR 16953
(85 5836)

Lekárske rukavice na jednorazové použitie. Návod na výber jednorazových lekárskych rukavíc
podľa použitia ****)
(CEN/TR 16953: 2017)
Platí od 1. 5. 2018

5.

TNI CEN ISO/TR 20183 Športové a ostatné rekreačné zariadenie a vybavenie. Zranenia a bezpečnosť. Definície
(94 0523)
a prahové hodnoty. Pokyny na ich včlenenie do noriem (ISO/TR 20183: 2015) ****)
(CEN ISO/TR 20183: 2017)
Platí od 1. 5. 2018
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Zrušené TNI
6.

TNI CEN/TR 14709
(01 0129)

Poštové služby. Kvalita služby. Návod na implementáciu EN 13850
(CEN/TR 14709: 2006)
z októbra 2006
Zrušená od 1. 5. 2018
Zrušená v CEN bez náhrady.

7.

TNI CEN/TR 14142-2
(01 0137)

Poštové služby. Databázy adries. Časť 2: Dohody zobrazovania prvkov, kritériá na návrh šablón,
šablóny adries a pokyny na vydanie ****)
(CEN/TR 14142-2: 2011)
z decembra 2011
Zrušená od 1. 5. 2018
Zrušená v CEN bez náhrady.

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v štátnom jazyku.
Dokumenty označené ****) sa preberajú bez prekladu do štátneho jazyka.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o zverejňovaní plánu technickej normalizácie
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že zoznamy úloh zaradených do plánu technickej
normalizácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii sú zverejňované na webovom sídle ÚNMS SR na
www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Plán technickej normalizácie.
Každý, kto má záujem stať sa účastníkom pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, sa môže prihlásiť do 4 týždňov
od zverejnenia zoznamu u spracovateľa, ktorého adresa je uvedená pri konkrétnej úlohe alebo na emailovej adrese
navrhynoriem@normoff.gov.sk, ak z dôvodu ochrany osobných údajov nie je uvedená adresa.

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

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 1. a 2. zákona
č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že zoznamy návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a iných
dokumentov sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovom sídle ÚNMS SR www.unms.sk v časti Technická normalizácia
– Verejné prerokovanie návrhov STN.
Texty návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a ďalších dokumentov CEN, CENELEC, ISO, IEC a ETSI sú dostupné
len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov 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. V prípade požiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú
s balným a poštovným.
Pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov je potrebné zaslať najneskôr 4 týždne pred termínom na odpoveď
národných členov uvedenom pri každom dokumente na adresu:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15
alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk.
Pripomienky musia byť vložené do formulára, prednostne v angličtine. Formulár na pripomienky je zverejnený na www.unms.sk.

Ing. Viera Huková
riaditeľka odboru technickej normalizácie
v. r.
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Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. c zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej
normalizácii a podľa čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii oznamuje, že
zoznamy návrhov pôvodných STN sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovom sídle ÚNMS SR na www.unms.sk
v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN.
Pripomienky k textom návrhov noriem je potrebné zasielať spracovateľovi alebo ÚNMS SR do dátumu, ktorý je uvedený pri
každom návrhu. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na požiadanie. V prípade požiadavky na
dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným
a poštovným.
Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára v slovenskom jazyku. Formulár na pripomienky je zverejnený na webovom sídle www.unms.sk.

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

Oznámenie
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o autorizácii podľa zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 písm. g) zákona č. 142/2000 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že podľa § 24 tohto zákona vydal
v marci 2018 tieto rozhodnutia z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania:
1.

Rozhodnutie č. 2018/900/002792/00683 zo dňa 7. 3. 2018 vydané pre Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.,
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO: 00 057 380.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (meračov pretečeného množstva vody) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2012/900/005204/02104 zo dňa 5. 12. 2012 spočívajúca vo vydaní nového vydania príručky kvality autorizovaného metrologického pracoviska.
Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 5. 12. 2018.
2.

Rozhodnutie č. 2018/900/002797/00683 zo dňa 7. 3. 2018 vydané pre Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.,
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO: 00 057 380.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách
motorových vozidiel) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2017/900/010219/02639 zo dňa 20. 7. 2017 spočívajúca vo vydaní nového
vydania príručky kvality autorizovaného metrologického pracoviska.
Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 20. 7. 2022.
3.

Rozhodnutie č. 2018/900/002803/00683 zo dňa 7. 3. 2018 vydané pre Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.,
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO: 00 057 380.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (zvukomerov a integrujúcich zvukomerov,
pásmových filtrov, meracích mikrofónov, osobných zvukových expozimetrov a akustických kalibrátorov) udelenej Rozhodnutím
o autorizácii č. 2008/180/002360/00998 zo dňa 17. 10. 2008 spočívajúca vo vydaní nového vydania príručky kvality autorizovaného
metrologického pracoviska.
Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 12. 11. 2018.
4.

Rozhodnutie č. 2018/900/002808/00683 zo dňa 7. 3. 2018 vydané pre Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.,
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO: 00 057 380.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (momentových kľúčov) udelenej Rozhodnutím
o autorizácii č. 2011/900/005931/02426 zo dňa 15. 12. 2011 spočívajúca vo vydaní nového vydania príručky kvality autorizovaného
metrologického pracoviska.
Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 1. 1. 2022.
5.

Rozhodnutie č. 2018/900/003329/00963 zo dňa 20. 3. 2018 vydané pre Element plus, s. r. o., Holubičia 9422/42, 940 01
Nové Zámky, IČO: 46 857 389.

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania určených meradiel (záznamových zariadení v cestnej doprave) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2017/900/014980/04096 zo dňa 16. 11. 2017 spočívajúca v rozšírení autorizácie
o nové pracovisko na adrese Diaľničná cesta II/503, 903 01 Senec.
Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 16. 11. 2022.

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

Oznámenie
Informačného strediska Svetovej obchodnej organizácie (WTO)
o notifikáciách členov Dohody o technických prekážkach obchodu
a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení WTO
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – Informačné stredisko WTO – oznamuje, že v marci 2018 notifikovali členovia dohôd ďalej uvedené návrhy technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikácie, príp. návrhy
dokumentov si možno vyžiadať prostredníctvom IS WTO osobne alebo písomne na adrese:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Informačné stredisko WTO
Štefanovičova ul. č. 3
810 05 Bratislava
telefón: 02/574 85 323
e-mail: infonot@normoff.gov.sk

Ing. Pavol Pavlis

predseda ÚNMS SR
v. r.

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu
Číslo/Dátum

Notifikujúca strana

Charakteristika notifikácie

Pripomienková
doba

TBT/ARE/403
5. 3. 2018

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

výrobky na úsporu vody definované v predpise

60 dní

TBT/ARE/404
16. 3. 2018

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

potraviny

TBT/ARE/405
12. 3. 2018

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

strojové zariadenia, bezpečnostné komponenty a zdvíhacie zariadenia definované v predpise

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

elektromagnetická kompatibilita

TBT/ARE/406
27. 3. 2018

Technický predpis na racionalizáciu spotreby vody prostredníctvom zahrnutých výrobkov. Špecifikovanie požiadaviek na hospodárne využívanie vody. Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvádzanie nutričných hodnôt potravín na etiketách potravín. Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené zariadenia.
Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).

Technický predpis stanovujúci základné požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Kontrola dotknutých výrobkov pred
uvedením na trh. Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej
rady (GCC).
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TBT/ARE/407
28. 3. 2018

Spojené arabské
emiráty v mene
krajín GCC

nebezpečné látky

TBT/ARE/408
28. 3. 2018

Spojené arabské
emiráty

pračky a sušičky

TBT/ARE/409
28. 3. 2018

Spojené arabské
emiráty

umývačky riadu

TBT/ARG/331
2. 3. 2018

Argentína

víno

TBT/ARG/332
28. 3. 2018

Argentína

60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené zariadenia.
Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
60 dní

Aktualizácia predpisu UAE o energetickom štítkovaní výrobkov.
Požiadavky na označovanie pračiek a sušičiek.
60 dní

Aktualizácia predpisu UAE o energetickom štítkovaní výrobkov.
Požiadavky na označovanie umývačiek riadu.
neaplikuje sa

Požiadavky týkajúce sa dobrovoľného slovného označovania vín
„bezlepkové“ alebo „bez pšenice, ovsa, jačmeňa a raže“. Povinný
je symbol na identifikáciu bezlepkových vín.
extrudované nelegované hliníkové profily a tyče a výrobky z hliníkovej zliatiny

neaplikuje sa

Technické požiadavky na bezpečnosť a kvalitu uvedených výrobkov.
TBT/BRA/793
5. 3. 2018

Brazília

TBT/BRA/794
5. 3. 2018

Brazília

TBT/BRA/795
5. 3. 2018

Brazília

TBT/BRA/796
5. 3. 2018

Brazília

TBT/BRA/797
8. 3. 2018

Brazília

TBT/BRA/798
8. 3. 2018

Brazília

TBT/BRA/799
27. 3. 2018

Brazília

rôzne výrobky (rybie filé, zubné pasty, mydlá, bieliliace prostriedky)

neaplikuje sa

Návrh technického predpisu Mercosur, ktorým sa ustanovujú
požiadavky na uvádzanie čistého (netto) obsahu na etiketách
výrobkov.
produkty živočíšneho pôvodu

neaplikuje sa

Vyhláška ustanovujúca požiadavky na predkladanie návrhov,
posudzovanie a implementáciu technologických inovácií, ktoré
majú byť použité pri výrobe produktov živočíšneho pôvodu, vrátane registrácie dotknutých podnikov/prevádzok.
hovädzí dobytok vrátane byvolov

neaplikuje sa

Technický predpis ustanovujúci brazílsky systém individuálnej
identifikácie hovädzieho dobytka a byvolov (SISBOV).
nepožívateľné vedľajšie produkty zvierat

neaplikuje sa

Technický predpis ustanovujúci výnimky z povinnej registrácie
uvedených produktov a dotknutých podnikov/prevádzok.
správne distribučné a/alebo skladovacie postupy

neaplikuje sa

Uznesenie týkajúce sa certifikácie správnej výrobnej praxe a správnej praxe v oblasti distribúcie a skladovania.
liečivá a biologické produkty

neaplikuje sa

Uznesenie ustanovujúce požiadavky na predkladanie žiadostí vo
veci zmien po registrácii liečiv a biologických výrobkov. Pôsobnosť
úradu ANVISA v oblasti registrácie, inšpekcie a monitorovania
uvedených výrobkov.
farby a nátery

neaplikuje sa

Vyhláška upravujúca požiadavky týkajúce sa limitných hladín
olova povolených pri výrobe nástenných náterov, lakov a podobných výrobkov.
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TBT/BRA/800
29. 3. 2018

Brazília

TBT/BRA/801
29. 3. 2018

Brazília

čerstvé alebo chladené zemiaky

19. 5. 2018

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na produkciu a obchodovanie s množiteľským materiálom zemiakov (Solanum tuberosum L.) s cieľom zaručiť identitu a kvalitu produktov.
ovocie rodu Vaccinium, napríklad čučoriedky (Vaccinium corymbosum) pochádzajúce zo Španielska

neaplikuje sa

Technický predpis ustanovujúci požiadavky na dovoz uvedených
komodít.
TBT/CAN/544
2. 3. 2018

Kanada

TBT/CAN/545
20. 3. 2018

Kanada

TBT/CHE/229
27. 3. 2018

Švajčiarsko

TBT/CHL/438
2. 3. 2018

Čile

TBT/CHL/439
13. 3. 2018

Čile

TBT/CRI/174
2. 3. 2018

Kostarika

TBT/CRI/175
2. 3. 2018

Kostarika

rádiové komunikácie

1. 5. 2018

Konzultačný dokument k norme na zariadenia spôsobujúce interferenciu, ICES-GEN (1. vydanie) – všeobecné požiadavky na zhodu
zariadení spôsobujúcich interferenciu.
18. 5. 2018

rádiové komunikácie
Konzultačný dokument k normám na rádiové špecifikácie:
(RSS) 251 (2. vydanie) - zariadenia mobilných/vozidlových radarov
a leteckých radarov vo frekvenčnom pásme 76-81 GHz a (RSS)-220
(1. vydanie a 1. doplnok) - zariadenia využívajúce technológiu ultra
širokého pásma (UWB).
liečivá a zdravotnícke pomôcky

60 dní

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa federálny zákon
o liečivách a zdravotníckych pomôckach, pokiaľ ide o zdravotnícke
pomôcky a diagnostické pomôcky in vitro. Cieľom je zachovať
rovnocennosť medzi švajčiarskymi a európskymi právnymi predpismi a eliminácia technických prekážok obchodu.
traťové systémy

60 dní

Predpisy ustanovujúce technické a bezpečnostné požiadavky na
traťové systémy.
produkty ekologického poľnohospodárstva

60 dní

Zmeny a doplnky vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, ktorými sa schvaľujú technické normy k zákonu č. 20.089 ustanovujúcemu národný systém regulácie ekologickej poľnohospodárskej
produkcie.
stavebné materiály, vláknité cementové platne

60 dní

Technický predpis (RTCR) stanovujúci požiadavky na uvedené
stavebné materiály.
prenosné nádoby, stacionárne nádrže, zariadenia a iné zariadenia
používané pri dodávke a používaní skvapalneného ropného plynu
(LPG)

60 dní

Technický predpis (RTCR) stanovujúci požiadavky na uvedené
zariadenia, ochrana zdravia ľudí a životného prostredia.
TBT/CRI/176
26. 3. 2018

Kostarika

výživové doplnky

60 dní

Technický predpis (RTCR) stanovujúci požiadavky na uvedené
výrobky, uznávanie a registrácia výrobkov z iných krajín.
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TBT/DOM/227
9. 3. 2018

Dominikánska
republika

skvapalnený ropný plyn (LPG)

TBT/ESP/38
27. 3. 2018

Španielsko

drevený obalový materiál

TBT/EST/13
6. 3. 2018

Estónsko

TBT/EU/552
1. 3. 2018

Európska únia

TBT/EU/553
1. 3. 2018

Európska únia

TBT/EU/554
13. 3. 2018

Európska únia

TBT/EU/555
13. 3. 2018

Európska únia

60 dní

Metrologický technický predpis (RTM) ustanovujúci požiadavky
metrologickej kontroly zariadení používaných pri predaji skvapalneného ropného plynu (LPG).
60 dní

Vyhláška ustanovujúca požiadavky na drevený obalový materiál
v súlade s medzinárodnou normou (ISPM č. 15). Požiadavky sa
vzťahujú sa na drevené obaly a výplňové materiály/piliny vstupujúce na územie Kanárskych ostrovov.
zbrane a munícia

60 dní

Vyhláška ustanovujúca požiadavky na ochranu zdravia a životného prostredia cestou úpravy dovozu živočíšnych druhov, na ktoré
sa nevzťahujú harmonizované nariadenia Európskej únie. Novela
zákona upravujúca klasifikáciu zbraní a zavádza nové pojmy (servisná zbraň, vojenská zbraň, tréningová zbraň). Rozšírenie pôsobnosti zákona o zbraniach na manipuláciu so všetkými zbraňami.
rezíduá pesticídnych látok

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie týkajúceho sa neobnovenia schválenia účinnej látky Thiram v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie Komisie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011.
Prípravky na ochranu rastlín s obsahom uvedenej látky budú
stiahnuté z trhu.
60 dní

motorové vozidlá
Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa smernica
2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie
Komisie (EÚ) 2017/1151 za účelom zlepšenia skúšok a postupov
typového schvaľovania pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných
a úžitkových vozidiel, s ohľadom na súlad pri posudzovaní obslužných emisií a emisií v skutočnej premávke a zavádzanie zariadení
na monitorovanie spotreby paliva a elektrickej energie. Návrh
zlepšuje nový testovací cyklus (WLTP) a implementuje viaceré
zlepšenia EHK OSN/GRPE, vrátane testu emisií z odparovania.
Zavádza štandardizované palubné monitorovanie spotreby paliva
a energie.
rezíduá pesticídnych látok

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie týkajúceho sa neobnovenia schválenia účinnej látky Pymetrozine v súlade s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní
prípravkov na ochranu rastlín na trh, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie Komisie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011.
Prípravky na ochranu rastlín s obsahom uvedenej látky budú
stiahnuté z trhu.
liečivá a zdravotnícke pomôcky
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posudzovaní
zdravotníckych technológií, ktorým sa mení a dopĺňa smernica
2011/24/EÚ. Návrh zavádza systém spoločných hodnotení určitých liečiv a zdravotníckych pomôcok na úrovni Únie.
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TBT/EU/556
15. 3. 2018

Európska únia

TBT/EU/557
20. 3. 2018

Európska únia

TBT/EU/558
20. 3. 2018

Európska únia

TBT/EU/559
20. 3. 2018

Európska únia

TBT/EU/560
20. 3. 2018

Európska únia

TBT/EU/561
20. 3. 2018

Európska únia

TBT/EU/562
21. 3. 2018

Európska únia

TBT/EU/563
26. 3. 2018

Európska únia

TBT/EU/564
28. 3. 2018

Európska únia

olivový olej

60 dní

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 29/2012, pokiaľ ide o požiadavky na určité údaje pri označovaní olivového oleja. Ide o určité
fyzikálno – chemické parametre, rok zberu atď.
biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa neschvaľuje Empenthrin ako existujúca účinná látka na použitie do biocídnych výrobkov produktového typu 18.
biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa schvaľuje
Cyphenothrin ako existujúca účinná látka na použitie do biocídnych výrobkov produktového typu 18.
biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa schvaľuje
Acetamiprid ako existujúca účinná látka na použitie do biocídnych
výrobkov produktového typu 18.
biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa schvaľuje
Penflufen ako existujúca účinná látka na použitie do biocídnych
výrobkov produktového typu 8.
rezíduá pesticídnych látok

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie týkajúceho sa neobnovenia schválenia účinnej látky Fenamidone, v súlade s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní
prípravkov na ochranu rastlín na trh. Prípravky na ochranu rastlín
s obsahom uvedenej látky budú stiahnuté z trhu.
informačné a komunikačné technológie (ICT)

90 dní

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre
ENISA (Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť), zrušujúci nariadenie (EÚ) č. 526/2013, o certifikácii kybernetickej bezpečnosti
v oblasti informačných a komunikačných technológií („zákon
o kybernetickej bezpečnosti“).
biocídne výrobky

60 dní

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa schvaľuje
Cypermethrin ako existujúca účinná látka na použitie do biocídnych výrobkov produktového typu 8.
výrobky obsahujúce plastifikované materiály s obsahom uvedených štyroch ftalátov
Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII.
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických
látok (REACH), pokiaľ ide o Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP),
Dibutyl phthalate (DBP), Benzyl butyl phthalate (BBP) a Diisobutyl
phthalate (DIBP).
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TBT/EU/565
29. 3. 2018

Európska únia

TBT/FRA/183
16. 3. 2018

Francúzsko

TBT/GRD/119
20. 3. 2018

Grenada

TBT/IDN/119
21. 3. 2018

Indonézia

TBT/IND/73
28. 3. 2018

India

TBT/ISR/1006
12. 3. 2018

Izrael

TBT/ISR/1007
12. 3. 2018

Izrael

pesticídne látky

60 dní

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie o neobnovení schválenia účinnej látky Chlorpropham v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh, a ktorým sa menia a dopĺňajú Nariadenia
(EÚ) č. 540/2011.
prostriedky na úpravu pôdy, minerálne a organické hnojivá

60 dní

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška z 5. septembra 2003
ustanovujúca povinnú implementáciu noriem. Povinné zavedenie
dvoch noriem v záujme uľahčenia obchodovania s dotknutými
výrobkami.
spotrebiteľsky balené potraviny

650 dní

Norma vzťahujúca sa na označovanie všetkých spotrebiteľsky
balených potravín ponúkaných spotrebiteľom alebo určených na
účely cateringu.
mazacie oleje

60 dní

Implementácia záväznej národnej normy na mazacie oleje.
potraviny

60 dní

Zmeny a doplnky predpisov stanovujúcich podmienky na udeľovanie licencií a registráciu prevádzkovateľov potravinárskych
podnikov činných v oblasti elektronického obchodu. Ďalšie zmeny
sa týkajú hygienických požiadaviek na zriadenie malých bitúnkov.
spojovacie káble určené pre domácnosti a podobné všeobecné účely

60 dní

Revízia záväznej normy SI 60320, časť 1.
elektrické príslušenstvo, ističe pre nadprúdovú ochranu určené pre
domácnosti a podobné inštalácie

60 dní

Revízia záväznej normy SI 60898, časť 1.
TBT/ISR/1008
12. 3. 2018

Izrael

TBT/ITA/32
22. 3. 2018

Taliansko

TBT/JPN/587
5. 3. 2018

Japonsko

TBT/JPN/588
13. 3. 2018

Japonsko

elektrické ohrievače vody

60 dní

Druhá novela záväznej normy SI 69, prispôsobenie požiadavkám
normy DIN 4753-3 a DIN 4753-4.
kovové polovýrobky podliehajúce rádiometrickému monitorovaniu

13. 6. 2018

Návrh medzirezortnej vyhlášky, ktorou sa implementuje článok
157 ods. 3. legislatívnej vyhlášky č. 230 zo 17. marca 1995,
v zmysle ustanovenia postupov vydávania a obsahu certifikátov
o rádiometrickom monitorovaní, ako aj zoznam kovových polovýrobkov podliehajúcich rádiometrickému monitorovaniu.
látky s možným účinkom na centrálnu nervovú sústavu

neaplikuje sa

Látky skupiny Shitei Yakubutsu klasifikované ako určené látky,
identifikácia piatich substancií a regulácia ich použitia podľa podmienok stanovených zákonom.
30 dní

hnojivá
Zmeny a doplnky požiadaviek na skúšky niektorých tekutých dusíkatých hnojív odvodených od fermentovaných vedľajších produktov.
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TBT/JPN/589
13. 3. 2018

Japonsko

TBT/JPN/590
15. 3. 2018

Japonsko

TBT/JPN/591
15. 3. 2018

Japonsko

TBT/JPN/592
15. 3. 2018

Japonsko

TBT/JPN/593
15. 3. 2018

Japonsko

TBT/KEN/653
12. 3. 2018

Keňa

TBT/KEN/654
12. 3. 2018

Keňa

jedovaté a škodlivé látky

60 dní

Zmeny a doplnky požiadaviek na kontroly jedovatých a škodlivých
látok s ohľadom na aspekty zdravia a hygieny.
hnojivá

30 dní

Zmeny a doplnky ministerského oznámenia ustanovujúceho požiadavky na označovanie hnojív, zjednodušenie údajov na etiketách výrobkov.
hnojivá

30 dní

Zmeny a doplnky ministerského oznámenia ustanovujúceho požiadavky na označovanie obalov hnojív, zjednodušenie údajov na
obaloch.
hnojivá

30 dní

Zmeny a doplnky ministerského oznámenia ustanovujúceho požiadavky na označovanie balení hnojív, zjednodušenie údajov na
baleniach.
23. 3. 2018

hnojivá
Zmeny a doplnky ministerského oznámenia ustanovujúceho požiadavky na hnojivá povolenie pre Zeoliteis pridávaný do hnojív
ako činidlo proti vytváraniu hrudiek, označovanie balení hnojív,
zjednodušenie údajov na baleniach.
ochutené nealkoholické nápoje

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
ochutené nealkoholické nápoje vo forme prášku rozpustného
v pitnej vode

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/KEN/655
12. 3. 2018

Keňa

TBT/KEN/656
12. 3. 2018

Keňa

TBT/KEN/657
28. 3. 2018

Keňa

cestná preprava nebezpečných tovarov

neaplikuje sa

Národná norma, operačné požiadavky v danej oblasti. Povinnosti
zainteresovaných subjektov/prepravcov.
jednorazové prsné tampóny pre dojčiace matky

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
mlieko a smotana vo forme prášku určené na konzumáciu alebo
na ďalšie spracovanie

neaplikuje sa

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/KOR/753
27. 3. 2018

Kórea

TBT/MEX/396
12. 3. 2018

Mexiko

telekomunikačné koncové zariadenia

60 dní

Aktualizácia technických špecifikácií na telekomunikačné koncové
zariadenia, súlad so súčasnými trendmi a novými technológiami.
sprchy určené na osobnú hygienu
Národná norma ustanovujúca požiadavky na nové alebo repasované sprchy vyrobené, montované alebo dovážané s cieľom uvedenia na mexický trh.

30

60 dní

Vestník ÚNMS SR č. 4/2018

TBT/MEX/397
12. 3. 2018

Mexiko

TBT/MEX/398
13. 3. 2018

Mexiko

TBT/MEX/399
13. 3. 2018

Mexiko

zvieratá chované v domácnostiach

60 dní

Národná norma ustanovujúca požiadavky pri uvádzaní uvedených
zvierat na mexický trh. Norma je záväzná pre subjekty činné
v oblasti obchodovania so zvieratami, poskytovania starostlivosti
a odborných služieb v danej oblasti.
telekomunikačné koncové zariadenia

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca regulačné požiadavky a špecifické
záväzky pre subjekty činné v oblasti marketingu a/alebo poskytovania telekomunikačných služieb s využitím verejnej telekomunikačnej siete.
hygienické výrobky, napríklad mydlá, čistiace a pracie prostriedky,
škrobiace a osviežujúce výrobky, dezinfekčné prostriedky a iné

60 dní

Národná norma ustanovujúca požiadavky na balenie a označovanie uvedených výrobkov určených na použitie v domácnostiach.
TBT/MEX/400
14. 3. 2018

Mexiko

TBT/MEX/401
15. 3. 2018

Mexiko

preprava domácich zvierat na linkách verejnej leteckej dopravy

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky týkajúce sa údajov,
označovania a súvisiacich položiek pri preprave domácich zvierat
v lietadlách slúžiacich na prepravu osôb.
ryba Totoaba macdonaldi pochádzajúca z riadených chovov v prírodných rezerváciách

neaplikuje sa

Národná norma ustanovujúca požiadavky týkajúce sa označovania celých exemplárov, častí alebo odvodených produktov uvedenej ryby.
TBT/MYS/78
2. 3. 2018

Malayzia

TBT/OMN/345
1. 3. 2018

Omán

TBT/OMN/346
1. 3. 2018

Omán

TBT/PAN/97
20. 3. 2018

Panama

TBT/SAU/1042
7. 3. 2018

Saudská Arábia

TBT/SAU/1043
7. 3. 2018

Saudská Arábia

dojčenské fľaše a cumlíky

60 dní

Zmeny a doplnky predpisov na označovanie uvedených výrobkov.
lešenia

60 dní

Ministerské rozhodnutie ustanovujúce záväznosť požiadaviek,
súlad s normami EN 12810-1: 2003, EN 12811-1: 2003.
hliník a zliatiny hliníka určené na stavebné účely

60 dní

Norma GSO, požiadavky na výrobky, obchodovanie v krajinách
Golfskej kooperačnej rady (GCC).
cementy

60 dní

Predpis DGNTI-COPANIT stanovujúci požiadavky na postupy posudzovania zhody pri uvádzaní cementov na trh.
chlieb vyrobený z pšeničnej múky

60 dní

Technický predpis stanovujúci technické požiadavky na chlieb
z pšeničnej múky.
60 dní

potraviny
Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvádzanie nutričných hodnôt potravín na etiketách potravín. Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
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TBT/SAU/1044
12. 3. 2018

Saudská Arábia

strojové zariadenia, bezpečnostné komponenty a zdvíhacie zariadenia definované v predpise

60 dní

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené zariadenia.
Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC).
TBT/SAU/1045
13. 3. 2018

Saudská Arábia

TBT/SAU/1046
13. 3. 2018

Saudská Arábia

TBT/TTO/117
13. 3. 2018

Trinidad a Tobago

TBT/TTO/118
13. 3. 2018

Trinidad a Tobago

TBT/TZA/136
7. 3. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/137
7. 3. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/138
7. 3. 2018

Tanzánia

nové ľahké úžitkové vozidlá, hospodárnosť využívania palív

30 dní

Technický predpis SASO ustanovujúci požiadavky na označovanie
spotreby paliva pre nové ľahké úžitkové vozidlá.
hospodárnosť využívania palív

30 dní

Technický predpis ustanovujúci národnú normu na výpočty ekvivalentnosti palivovej úspornosti pre elektrické vozidlá.
profilované oceľové plechy určené na strešné krytiny a obklady

14. 5. 2018

Národná norma ustanovujúca minimálne požiadavky na uvedené
výrobky.
bielidlá na báze chlóru

18. 5. 2018

Národná norma ustanovujúca povinné špecifikácie na kvapalné
bielidlá na báze chlóru (roztoky chlórnanu sodného).
tankové/sudové čapované pivo

60 dní

Národná norma stanovujúca požiadavky a metódy odberu vzoriek
uvedeného piva.
alkoholické nápoje s arómou ovocia

60 dní

Národná norma stanovujúca požiadavky a metódy odberu vzoriek
uvedených alkoholických nápojov.
alkoholické nápoje bez obsahu obilnín vyrobené fermentáciou
rozpustných extraktov z iných ako obilných zložiek.

60 dní

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber
vzoriek a skúšky.
TBT/TZA/139
7. 3. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/140
7. 3. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/141
7. 3. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/142
15. 3. 2018

Tanzánia

alkoholické nápoje, likéry

60 dní

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber
vzoriek a skúšky.
krupica vyrobená z tvrdej pšenice (Triticum durum desf)

60 dní

Národná norma stanovujúca požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek a skúšky.
alkoholické nápoje, Roselle

60 dní

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky, odber vzoriek
a skúšky.
krmivá pre mladé prasiatka a ošípané, krmivá pre ošípané pred
porážkou

60 dní

Východoafrická norma EAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber
vzoriek a skúšky.
TBT/TZA/143
15. 3. 2018

Tanzánia

krmivá pre teľatá, dojnice, jatočný a ťažný hovädzí dobytok
Východoafrická norma EAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber
vzoriek a skúšky.
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TBT/TZA/144
15. 3. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/145
15. 3. 2018

Tanzánia

TBT/TZA/146
15. 3. 2018

Tanzánia

TBT/UGA/812
7. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/813
7. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/814
7. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/815
13. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/816
13. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/817
19. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/818
19. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/819
19. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/820
19. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/821
19. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/822
19. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/823
19. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/824
19. 3. 2018

Uganda

krmivá pre hydinu používané ako jediný zdroj výživy

60 dní

Východoafrická norma EAS, požiadavky na uvedené výrobky.
krmivá pre ryby používané pri chove tilapií a sumcov

60 dní

Východoafrická norma EAS, požiadavky na uvedené výrobky.
krmivá pre kozy chované na produkciu mlieka

60 dní

Východoafrická norma EAS, požiadavky na uvedené výrobky, odber
vzoriek a skúšky.
zelené kávové zrná určené na ľudskú spotrebu

60 dní

Národná norma, požiadavky na produkt.
chirurgické výrobky, vstrebateľné chirurgické stehy

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
chirurgické výrobky, nevstrebateľné chirurgické stehy

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
kozmetické výrobky, rúže

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
cestné vozidlá, navrhovanie a konštrukcia autobusov

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
ekologická poľnohospodárska produkcia

60 dní

Národná norma, požiadavky v danej oblasti. Označovanie ekologických výrobkov zahrňujúce rastlinnú a živočíšnu výrobu, produkciu rýb, včelstiev a produktov získavaných z voľnej prírody.
fosfátové hnojivá vo forme prášku

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
fosfátové hnojivá vo forme granúl

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
hnojivá, trojitý superfosfát

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
hnojivá, síran draselný

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
hnojivá, chlorid draselný

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
hnojivá, dusičnan amónnovápenatý

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
hnojivá, močovina

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
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TBT/UGA/825
19. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/826
19. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/827
19. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/828
19. 3. 2018

Uganda

hnojivá, síran amónny

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
hnojivá NPK (dusík-fosfor-draslík)

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
múka vyrobená z ryže (Oryza sativa L) určená na ľudskú spotrebu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
instantné cereálne výrobky a výrobky na múčnej báze určené pre
ľudskú spotrebu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/UGA/829
19. 3. 2018

Uganda

predvarené výrobky obsahujúce dehydrované strukoviny určené
pre ľudskú spotrebu

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/UGA/830
22. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/831
22. 3. 2018

Uganda

krmivá pre teľatá, dojnice, jatočný a ťažný hovädzí dobytok

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
krmivá pre mladé prasiatka a ošípané, krmivá pre ošípané pred
porážkou

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
TBT/UGA/832
22. 3. 2018

Uganda

TBT/UGA/833
22. 3. 2018

Uganda

TBT/UKR/134
22. 3. 2018

Ukrajina

TBT/USA/1343
2. 3. 2018

USA

krmivá pre hydinu používané ako jediný zdroj výživy

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
chirurgické výrobky, ihly na šitie chirurgických stehov

60 dní

Národná norma, požiadavky na výrobky.
elektrické a elektronické zariadenia

60 dní

Návrh uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny týkajúci sa zmien
a doplnkov prílohy 3 k technickému predpisu o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Zosúladenie požiadaviek s relevantnou legislatívou EÚ.
výrobky chemického priemyslu, fluórované uhľovodíky (Hydrofluorocarbons)

neaplikuje sa

Zákaz používania určitých fluórovaných uhľovodíkov na rôzne
účely (napríklad ako zložky chladiacich kvapalín do nových a repasovaných chladiacich zariadení atď).
TBT/USA/1344
2. 3. 2018

USA

TBT/USA/1345
2. 3. 2018

USA

prenosné zariadenia na kúpanie, vírivé vane/bazény

neaplikuje sa

Zmeny a doplnky predpisov na elektrickú hospodárnosť uvedených zariadení. Skúšky a označovanie výrobkov.
cestné vozidla, zariadenia na blokovanie zapaľovania (Ignition
Interlock Device - IID)
Zmeny a doplnky predpisov týkajúce sa povinností výrobcov a zahrnutia sekcie o normách a špecifikáciách na uvedené zariadenia.
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TBT/USA/1346
2. 3. 2018

USA

TBT/USA/1347
5. 3. 2018

USA

nebezpečné látky

neaplikuje sa

Finálny predpis vydaný v súlade s požiadavkou Komisie pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov (CPSC) upravujúci predpisy
o testovaní na zvieratách spadajúce do pôsobnosti zákona o nebezpečných látkach (FHSA).
vodné zariadenia, plavecké a brodiace bazény, horúce vane
a kúpeľné výrobky

neaplikuje sa

Nové predpisy o licenciách pre vodné zariadenia.
TBT/USA/1348
13. 3. 2018

USA

TBT/USA/1349
19. 3. 2018

USA

nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie

4. 4. 2018

Predpisy na nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie, Perchlóretylénové emisné normy a udeľovanie povolení pre prevádzky na
suché čistenie (čistiarne).
bezdrôtové mikrofónové zariadenia ako samostatné výrobky alebo
ako súčasť video zariadení

neaplikuje sa

Požiadavky na uvedené výroby týkajúce sa informovania spotrebiteľa a označovanie uvedených výrobkov.
TBT/USA/1350
21. 3. 2018

USA

TBT/USA/1351
21. 3. 2018

USA

TBT/VNM/116
7. 3. 2018

Vietnam

TBT/VNM/117
14. 3. 2018

Vietnam

TBT/VNM/118
14. 3. 2018

Vietnam

TBT/VNM/119
14. 3. 2018

Vietnam

TBT/ZAF/225
8. 3. 2018

Južná Afrika

zdravotnícke pomôcky

neaplikuje sa

Zdravotnícke pomôcky, pomôcky pre všeobecnú a plastickú chirurgiu, pomôcky umiestňované zvonku tela pacienta pri liečbe
chronických rán.
tabakové výrobky, nikotín

neaplikuje sa

Norma na tabakové výrobky ustanovujúca maximálne limitné hodnoty pre nikotín v cigaretách.
motorové vozidlá

neaplikuje sa

Vyhláška o obchodných požiadavkách pri výrobe, montáži a dovoze automobilov, podmienky poskytovania záruk a služieb údržby.
osvetľovacie zariadenia vybavené diódami LED

60 dní

Technický predpis špecifikujúci požiadavky na bezpečnosť, elektromagnetickú kompatibilitu a iné požiadavky vzťahujúce sa na
osvetľovacie zariadenia využívajúce technológiu diód emitujúcich
svetlo (LED).
30 dní

železničné vozidlá
Národný technický predpis týkajúci sa akceptačných skúšok pre
vyrobené, zmontované a dovážané železničné vozidlá. Bezpečnosť
a kvalita uvedených vozidiel.
koľajové vozidlá

30 dní

Návrh obežníka, ktorým sa ustanovujú požiadavky na inšpekciu
kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia pre železničné koľajové vozidlá.
kozmetické výrobky

60 dní

Predpisy ustanovujúce požiadavky týkajúce sa ponuky/reklamy,
označovania a zloženia kozmetických výrobkov.
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TBT/ZAF/226
28. 3. 2018

Južná Afrika

polymérová fólia ako izolácia proti vode a vlhkosti

60 dní

Povinné špecifikácie na polymérové fólie určené na použitie v budovách. Materiál je zabudovaný do základov, stien a striech budov počas výstavby s cieľom zabrániť prechodu vlhkosti do konštrukcie budovy.

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

Notifikujúca strana

Charakteristika notifikácie

SPS/ARE/144
6. 3. 2018

Spojené arabské
emiráty

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce
z oblasti Groningen v Holandsku

Pripomienková
doba
neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/ARE/145
7. 3. 2018

Spojené arabské
emiráty

živé ryby a rybie výrobky pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva

SPS/ARE/146
13. 3. 2018

Spojené arabské
emiráty

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce
z oblasti Dobrich v Bulharsku

neaplikuje sa

Postup pri schvaľovaní bitúnkov, z ktorých sa má vyvážať mäso
hydiny a červené mäso do Spojených arabských emirátov.
neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/ARG/211
1. 3. 2018

Argentína

odrezky/štiepky cukrovej trstiny (Saccharum sp.) pochádzajúce
z Francúzska

60 dní

Analýza rizík škodcov a následné ustanovenie sanitárnych požiadaviek
pri dovoze komodity.
SPS/ARG/212
22. 3. 2018

Argentína

SPS/ARM/25
12. 3. 2018

Arménsko

rastliny jahôd (Fragaria x ananassa) pochádzajúce zo Španielska

60 dní

Analýza rizík škodcov a následné ustanovenie sanitárnych požiadaviek
pri dovoze komodity.
komodity podliehajúce veterinárnej kontrole, požiadavky na certifikáty a potvrdenia o očkovaní

neaplikuje sa

Rozhodnutia kolégia Euroázijskej hospodárskej komisie o zmenách a doplnkoch predpisov o spoločných sanitárnych a veterinárnych požiadavkách na komodity podliehajúce veterinárnej
kontrole a dohľadu.
SPS/ARM/26
12. 3. 2018

Arménsko

SPS/BRA/1369
28. 3. 2018

Brazília

komodity podliehajúce sanitárnej kontrole

neaplikuje sa

Rozhodnutie Rady euroázijskej hospodárskej komisie o zmenách
a doplnkoch spoločných karanténnych a fytosanitárnych požiadaviek na karanténne položky a opatrenia realizované na hraničných
vstupoch a na území Euroázijskej hospodárskej únie.
komodity rôzneho pôvodu, ktoré môžu byť hostiteľmi Amaranthus
palmeri

neaplikuje sa

Fytosanitárne požiadavky na dotknuté komodity.
SPS/CAN/1159
6. 3. 2018

Kanada

bazalka, rôzne druhy zeleniny a iné komodity ovplyvnené uvedenou
látkou
Oxathiapiprolin, návrh na stanovenie maximálnych limitných
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
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SPS/CAN/1160
29. 3. 2018

Kanada

SPS/CHN/1066
16. 3. 2018

Čína

SPS/CHN/1067
16. 3. 2018

Čína

SPS/CHN/1068
16. 3. 2018

Čína

SPS/CHN/1069
16. 3. 2018

Čína

SPS/COL/283
26. 3. 2018

Kolumbia

SPS/CRI/198
1. 3. 2018

Kostarika

rezíduá veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu

21. 5. 2018

Zmeny a doplnky zoznamu maximálnych limitných hodnôt rezíduí
(MRL) na veterinárne liečivá v potravinách.
tepelne upravené mäso

60 dní

Národná norma stanovujúca kódex správnej hygienickej praxe na
tepelne upravené mäso.
materiály/položky prichádzajúce do styku s potravinami

60 dní

Národná norma stanovujúca požiadavky na hygienu a dezinfekciu
v inštitúciách poskytujúcich služby, pri ktorých sa používa stolovacie
náčinie.
potraviny

60 dní

Národná norma stanovujúca kódex správnej praxe na prevenciu
kontaminácie potravín látkou Aflatoxín.
čerstvá krájaná zelenina a ovocie ponúkané na priamu konzumáciu

60 dní

Národná norma stanovujúca hygienické špecifikácie na prípravu
uvedených produktov.
mlieko

60 dní

Uznesenie kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA)
zavádzajúce zdravotné požiadavky na registráciu subjektov produkujúcich mlieko určené na výrobu viaczložkových potravín na
export do Európskej únie.
pomaranče (Citrus sinensis) dovážané na ďalšie spracovanie
z Nikaragui

60 dní

Uznesenie ustanovujúce požiadavky zamerané na zníženie rizika
prenosu škodlivého činiteľa Parlatoria pergandii cestou dovozu
uvedených pomarančov.
SPS/CRI/199
23. 3. 2018

Kostarika

SPS/EU/234
21. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/235
23. 3. 2018

Európska únia

hydina a iné komodity zo štátu Missouri v USA

60 dní

Dočasný zákaz dovozu hydiny a uvedených komodít, prevencia
zavlečenia a šírenia vírusu vysoko patogénnej vtáčej chrípky.
salamandry

neaplikuje sa

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/320 z 28. februára 2018
o určitých opatreniach na ochranu zdravia zvierat pri obchodovaní so salamandrami v rámci Únie a pri vstupe týchto zvierat do
Únie v súvislosti s výskytom patogénnej huby Batrachochytrium
salamandrivorans. Cieľom je zmiernenie rizík patogénneho činiteľa,
primeraná ochrana, diagnostika a certifikácia zdravotného stavu
salamandier.
prípravky používané do krmív pre zvieratá
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/239 z 15. februára 2018
o povolení látok Methyl N-methylanthranilate a Methylanthranilate ako doplnkových látok do krmív pre všetky živočíšne druhy
s výnimkou vtáčích druhov.
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SPS/EU/236
23. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/237
23. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/238
23. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/239
23. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/240
23. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/241
23. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/242
23. 3. 2018

Európska únia

prípravky používané do krmív pre zvieratá

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/240 z 15. februára 2018
o povolení látok Trimethylamine, Trimethylamine hydrochloride,
3-methylbutylamine pre všetky druhy zvierat okrem nosníc, a 2methoxyethyl
benzene,
1,3-dimethoxy-benzene,
1,4-dimethoxy-benzene, 1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzene
ako doplnkových látok do krmív pre všetky živočíšne druhy.
prípravky používané do krmív pre zvieratá

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/241 z 15. februára 2018
týkajúce sa povolenia látok Piperine, 3-methylindole, Indole, 2acetylpyrrole and Pyrrolidine ako doplnkových látok do krmív pre
všetky živočíšne druhy.
prípravky používané do krmív pre zvieratá

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/242 z 15. februára 2018
týkajúce sa povolenia látok Hex-3(cis)-en-1-ol, Non-6-en-1-ol, Oct3-en-1-ol, Non-6(cis)-enal, Hex-3(cis)-enal, Hept-4-enal, Hex3(cis)-enyl acetate, Hex-3(cis)-enyl formate, Hex-3-enyl butyrate,
Hex-3-enyl hexanoate, Hex-3(cis)-enyl isobutyrate, Citronellol, (-)3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, Citronellal, 2,6-dimethylhept-5-enal,
Citronellic acid, Citronellyl acetate, Citronellyl butyrate, Citronellyl
formate, Citronellyl propionate, 1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethane
a Hex-3-enyl isovalerate ako doplnkových látok do krmív pre
všetky živočíšne druhy.
prípravky používané do krmív pre zvieratá

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/243 z 15. februára 2018
týkajúce sa povolenia látok 3-hydroxybutan-2-one, Pentan-2, 3dione, 3,5-dimethyl cyclopentan-1,2-dione, Hexan-3,4-dione, Secbutan-3-onyl acetate, 2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1,4-dione a 3methylnona-2-,4-dione ako doplnkových látok do krmív pre všetky živočíšne druhy.
prípravky používané do krmív pre zvieratá

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/244 z 15. februára 2018
týkajúce sa povolenia látok Vanillyl acetone a 4-(4methoxyphenyl) butan-2-one ako doplnkových látok do krmív pre
všetky živočíšne druhy, nariadenie zamieta použitie látky 1-fenyletán-1-ol.
prípravky používané do krmív pre zvieratá

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/245 z 15. februára 2018
týkajúce sa povolenia látok Menthol, d-carvone, Menthyl acetate,
d,l-isomenthone, 3-methyl- 2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-en-1one, 3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one, d-fenchone, Fenchyl
alcohol, Carvyl acetate, Dihydrocarvyl acetate a Fenchyl acetate
ako doplnkových látok do krmív pre všetky živočíšne druhy.
prípravky používané do krmív pre zvieratá
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/246 z 15. februára 2018
o povolení Linalool oxide ako doplnkovej látky do krmív pre všetky živočíšne druhy s výnimkou rýb.
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SPS/EU/243
23. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/244
23. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/245
26. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/246
26. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/247
28. 3. 2018

Európska únia

prípravky používané do krmív pre zvieratá

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/250 z 15. februára 2018
týkajúce sa povolenia látok Methyl 2-furoate, Bis-(2-methyl-3-furyl)
disulfide, Furfural, Furfuryl alcohol, 2-furanmethanethiol, S-furfuryl
acetothioate, Difurfuryl disulfide, Methyl furfuryl sulfide, 2methylfuran-3-thiol, Methyl furfuryl disulfide, Methyl 2-methyl-3furyl disulfide a Furfuryl acetate ako doplnkových látok do krmív pre
všetky živočíšne druhy.
prípravky používané do krmív pre zvieratá

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/247 z 15. februára 2018
týkajúce sa povolenia látok 2,4,5-trimethylthiazole, 2isobutylthiazole,
5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazole,
2-acetylthiazole, 2-ethyl-4-methylthiazole, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-methylpropyl) 4H-1,3,5-dithiazine a Thiamine hydrochloride ako doplnkových látok do krmív pre všetky živočíšne druhy.
prípravky používané do krmív pre zvieratá

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/248 z 15. februára
2018 týkajúce sa schválenia látok 2,3-diethylpyrazine, 2,5 alebo 6methoxy-3-methylpyrazine, 2-acetyl- 3-ethylpyrazine, 2,3-diethyl5-methylpyrazine, 2-(sec-butyl)-3-methoxypyrazine, 2-ethyl-3methoxypyrazine, 5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline, 2-ethylpyrazine
a 5-methylquinoxaline ako doplnkových látok do krmív pre všetky
živočíšne druhy.
prípravky používané do krmív pre zvieratá

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/249 z 15. februára 2018
týkajúce sa schválenia látok Taurine, Beta-alanine, L-alanine, Larginine, L-aspartic acid, L-histidine, D,L-isoleucine, L-leucine, Lphenylalanine, L-proline, D,L-serine, L-tyrosine, L-methionine, Lvaline, L-cysteine, Glycine, Monosodium glutamate a L-glutamic
acid ako doplnkových látok do krmív pre všetky živočíšne druhy
s výnimkou psov a mačiek.
obilniny, potraviny živočíšneho pôvodu, niektoré produkty rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny ako komodity ovplyvnené
uvedenými látkami

60 dní

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III. a V. k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látok Diphenylamine a Oxadixyl v/na určitých produktoch.
SPS/EU/248
28. 3. 2018

Európska únia

obilniny, potraviny živočíšneho pôvodu, niektoré produkty rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny ako komodity ovplyvnené
uvedenými látkami

60 dní

Prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ), ktorým sa menia a dopĺňajú
prílohy II. a III. k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látok Penoxsulam, Triflumizole a Triflumuron.
SPS/EU/249
28. 3. 2018

Európska únia

nové potraviny

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/460 z 20. marca 2018,
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/2283 povoľuje uvedenie na trh Ecklonia cava phlorotannins
ako novej potraviny, a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EU) 2017/2470.
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SPS/EU/250
28. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/251
28. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/252
28. 3. 2018

Európska únia

SPS/EU/253
28. 3. 2018

Európska únia

SPS/HND/55
6. 3. 2018

Honduras

SPS/IND/205
2. 3. 2018

India

SPS/IND/206
28. 3. 2018

India

SPS/JAM/15
26. 3. 2018

Jamajka

SPS/JPN/568
13. 3. 2018

Japonsko

nové potraviny

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/461 z 20. marca 2018,
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/2283 povoľuje predĺženie používania extraktu bohatého na
Taxifolin ako novej potraviny, a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EU) 2017/2470.
neaplikuje sa

nové potraviny
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/462 z 20. marca 2018,
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/2283 povoľuje predĺženie používania L-ergothioneine ako
novej potraviny, a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EU) 2017/2470.
nové potraviny

neaplikuje sa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/469 z 21. marca 2018,
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/2283 povoľuje uvedenie na trh pre tri rastlinné korene
(Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. a Angelica gigas Nakai) ako nové potraviny, a ktorým sa mení a dopĺňa
vykonávacie nariadenie Komisie (EU) 2017/2470.
rastliny ovplyvnené výskytom uvedeného škodlivého činiteľa

neaplikuje sa

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/490 z 21. marca
2018, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/365/ES o mimoriadnych opatreniach na zabránenie zavlečenia a šírenia Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Špecifické ochranné opatrenia zavádza smernica (EÚ) 2017/1279.
med a včelárske výrobky

60 dní

Predpis o inšpekcii a zdravotnej certifikácii medu a včelárskych
výrobkov.
potraviny pre deti v školskom veku

60 dní

Predpis o bezpečnosti potravín ustanovujúci normy na bezpečnú
a zdravú výživu detí. Potláčanie konzumácie potravín s vysokým
obsahom tuku, soli a cukru a podpora konzumácie zdravých potravín na školách v Indii.
pitná voda

60 dní

Predpis o bezpečnosti potravín ustanovujúci normy na pitnú
vodu dostupnú zadarmo alebo formou predaja zo zariadení automatov na výdaj pitnej vody.
komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnych látok

60 dní

Predpis ustanovujúci maximálne limitné hodnoty rezíduí pesticídnych látok v plodinách, potravinách a krmivách. Požiadavky na
skúšky komodít a prijímanie ochranných opatrení.
mäso a jedlé vnútornosti, ryby a kôrovce, mliečne výrobky, živočíšne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy,
káva, čaj, obilniny, olejnaté ovocie, živočíšne a rastlinné tuky
a oleje
Fludioxonil, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách.
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SPS/JPN/569
13. 3. 2018

Japonsko

SPS/JPN/570
21. 3. 2018

Japonsko

Fludioxoni.

60 dní

Revízia existujúcich noriem na použitie látky Fludioxonil.
mäso a jedlé vnútornosti, mliečne výrobky a vajcia, živočíšne produkty, živočíšne a rastlinné tuky a oleje

60 dní

Kanamycin, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí veterinárneho liečiva v/na uvedených komoditách.
SPS/JPN/571
21. 3. 2018

Japonsko

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

60 dní

Methylprednisolone, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí veterinárneho liečiva v/na uvedených komoditách.
SPS/MEX/331
8. 3. 2018

Mexiko

SPS/MEX/332
28. 3. 2018

Mexiko

SPS/NZL/571
6. 3. 2018

Nový Zéland

leštená ryža (Oryza sativa) pochádzajúca z Guyany

60 dní

Fytosanitárne požiadavky upravujúce dovoz uvedenej komodity.
semeno bavlníka (Gossypium hirsutum) pochádzajúce z USA

60 dní

Fytosanitárne požiadavky upravujúce dovoz uvedenej komodity.
čerstvé citrusy (Citrus spp.) určené na konzumáciu pochádzajúce
z Egypta

neaplikuje sa

Zdravotné požiadavky pri dovoze komodít.
SPS/NZL/572
16. 3. 2018

Nový Zéland

SPS/NZL/573
16. 3. 2018

Nový Zéland

SPS/NZL/574
26. 3. 2018

Nový Zéland

SPS/PER/748
5. 3. 2018

Peru

SPS/PER/749
8. 3. 2018

Peru

SPS/PER/750
9. 3. 2018

Peru

SPS/PER/751
9. 3. 2018

Peru

SPS/PER/752
29. 3. 2018

Peru

živočíšne produkty spracované v tretích krajinách

60 dní

Zdravotná norma na dovoz živočíšnych produktov, ktoré boli
spracované v tretích krajinách. Opatrenia na zaistenie biologickej
bezpečnosti a bezpečnosti potravín.
psy a mačky

neaplikuje sa

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených zvierat. Opatrenia
na prevenciu šírenia infekčných ochorení.
rastliny Actinidia určené na výsadbu

60 dní

Zdravotná norma na dovoz uvedených komodít. Opatrenia na
zaistenie biologickej bezpečnosti.
rastliny Stevia rebaudiana in vitro, pochádzajúce z Japonska

60 dní

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
rastliny čučoriedok (Vaccinium spp.) pochádzajúce zo Španielska

60 dní

Zdravotné požiadavky pri dovoze komodity.
kone pochádzajúce z Uruguaja

neaplikuje sa

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených zvierat a ich krátkodobých vstupov do Peru.
rastliny Stevia rebaudiana in vitro, pochádzajúce z Číny

60 dní

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.
embryá hovädzieho dobytka derivované in vivo a chovný hovädzí
dobytok pochádzajúci z Rakúska
Sanitárne požiadavky pri dovoze uvedených komodít.
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SPS/PER/753
29. 3. 2018

Peru

SPS/PER/754
29. 3. 2018

Peru

včely medonosné pochádzajúce z Čile

neaplikuje sa

Sanitárne požiadavky pri dovoze uvedených včiel.
chladené alebo mrazené marinované mäso hydiny (gallus domesticus) pochádzajúce z Čile

neaplikuje sa

Sanitárne požiadavky pri dovoze uvedených komodít.
SPS/PHL/409
13. 3. 2018

Filipíny

domáca a divo žijúca hydina, mäso, vajcia, spermie a iné produkty hydiny z oblastí Grootegast, Groningen v Holandsku

neaplikuje sa

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu živého
vtáctva a určených produktov v súvislosti s výskytom vysoko
patogénnej vtáčej chrípky.
SPS/RUS/148
23. 3. 2018

Ruská federácia

SPS/SAU/343
1. 3. 2018

Saudská Arábia

komodity podliehajúce sanitárnej kontrole

60 dní

Rozhodnutie Rady euroázijskej hospodárskej komisie o zmenách
a doplnkoch spoločných karanténnych a fytosanitárnych požiadaviek na karanténne položky a opatrenia realizované na hraničných vstupoch a na území Euroázijskej hospodárskej únie.
mäso a mäsové výrobky odvodené od oviec a kôz pochádzajúcich
z Írska

neaplikuje sa

Zrušenie dočasného zákazu dovozu uvedených komodít.
SPS/SAU/344
8. 3. 2018

Saudská Arábia

SPS/SAU/345
9. 3. 2018

Saudská Arábia

obilniny, strukoviny a odvodené výrobky

60 dní

Predpis stanovujúci technické požiadavky na výrobu chleba pripraveného z pšeničnej múky.
živá hydina, násadové vajcia a jednodňové kurčatá pochádzajúce
z oblasti Groningen v Holandsku

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI).
SPS/SAU/346
14. 3. 2018

Saudská Arábia

SPS/SAU/347
14. 3. 2018

Saudská Arábia

kone pochádzajúce zo Slovenskej republiky

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu uvedených koní, prevencia šírenia infekčnej anémie koní (equine infectious anaemia).
živé ryby vrátane dekoratívnych druhov rýb pochádzajúce z Južnej
Afriky

neaplikuje sa

Dočasný zákaz dovozu uvedených živočíchov, prevencia šírenia
ochorení rýb Koi herpesvirus disease a Epizootic Ulcerative Syndrome.
SPS/SYC/3
13. 3. 2018

Seychely

SPS/THA/245
20. 3. 2018

Thajsko

SPS/THA/246
23. 3. 2018

Thajsko

spracované mäsové výrobky z Južnej Afriky

neaplikuje sa

Zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia kontaminácie patologickým činiteľom Listeria.
prídavné látky do potravín

60 dní

Ministerské oznámenie týkajúce sa revízie niektorých maximálnych limitných hodnôt povolených prídavných látok do potravín
uvedených v prílohe k notifikovanému predpisu.
kravské mlieko

60 dní

Oznámenie Správy pre potraviny a liečivá, ktorým sa aktualizujú
podrobné požiadavky na pasterizované kravské mlieko.
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SPS/TPKM/454
29. 3. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

potraviny a položky súvisiace s potravinami (napr. náčinie, obaly,
čistiace prostriedky)

60 dní

Klasifikácia komodít na ktoré sa vzťahujú špecifické požiadavky na
kontroly v pôsobnosti Správy pre potraviny a liečivá.
SPS/TPKM/455
29. 1. 2018

Taiwan, Penghu,
Kinmen a Matsu

prídavné latky do potravín

SPS/UKR/125
6. 3. 2018

Ukrajina

kontaminanty v potravinách

SPS/URY/30
16. 3. 2018

Uruguaj

SPS/URY/31
16. 3. 2018

Uruguaj

SPS/URY/32
16. 3. 2018

Uruguaj

SPS/USA/2985
1. 3. 2018

USA

SPS/USA/2986
1. 3. 2018

USA

60 dní

Zmeny a doplnky noriem stanovujúcich špecifikácie, rozsah pôsobnosti, uplatňovanie a obmedzovanie použitia prídavných látok
do potravín.
60 dní

Ministerský výnos, ktorým sa ustanovujú zmeny a doplnky predpisu o maximálnych limitných hladinách určitých kontaminantov
v potravinárskych výrobkoch.
mrazené spermie ošípaných

60 dní

Veterinárne požiadavky a vzory medzinárodných veterinárnych
certifikátov na dovoz mrazených spermií ošípaných. Obchodovanie v zmluvných krajinách MERCOSUR.
prežúvavce

60 dní

Dodatočné veterinárne požiadavky stanovené pre zmluvné krajiny MERCOSUR týkajúce sa dovozu prežúvavcov. Opatrenia proti
zavlečeniu ochorenia Schmallenberg Disease.
embryá hovädzieho dobytka a byvolov

60 dní

Veterinárne požiadavky a vzory medzinárodných veterinárnych
certifikátov na dovoz embryí hovädzieho dobytka a byvolov. Obchodovanie v zmluvných krajinách MERCOSUR.
spracované vaječné výrobky

neaplikuje sa

Požiadavka Služby na bezpečnosť a kontrolu potravín (FSIS), aby
subjekty, ktoré spracujú vaječné výrobky mali povinne zavedený
systém analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP) a operačné postupy podľa hygienických noriem (Sanitation SOPs).
lucerna ako krmovina a seno a iné komodity ovplyvnené rezíduami chemickej látky

neaplikuje sa

Pendimethalin, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí uvedenej látky.
SPS/USA/2987
5. 3. 2018

USA

kukurica ako krmovina, zrno alebo kukuričie a iné komodity ovplyvnené rezíduami chemickej látky

neaplikuje sa

Quizalofop ethyl, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí uvedenej látky.
SPS/USA/2988
15. 3. 2018

USA

pšenica ako krmovina, slama alebo vedľajšie produkty vznikajúce
pri mletí pšenice a iné komodity ovplyvnené rezíduami chemickej
látky

neaplikuje sa

Quizalofop ethyl, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí uvedenej látky.
SPS/USA/2989
19. 3. 2018

USA

čerešne a iné komodity ovplyvnené rezíduami chemickej látky
Kasugamycin, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky.
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SPS/USA/2990
19. 3. 2018

USA

čerstvá a suchá bazalka, čerstvé a suché strukoviny, citrusy vrátane citrusového oleja a iné komodity ovplyvnené rezíduami chemickej látky

neaplikuje sa

Fluopicolide, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí
uvedenej látky.
SPS/USA/2991
19. 3. 2018

USA

semeno maku a iné komodity ovplyvnené rezíduami chemickej
látky

neaplikuje sa

Trinexapac-ethyl, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí uvedenej látky.
SPS/USA/2992
21. 3. 2018

USA

SPS/USA/2993
29. 3. 2018

USA

SPS/VNM/95
12. 3. 2018

Vietnam

čerstvé citrusy pochádzajúce z Kolumbie

neaplikuje sa

Dodatočné ustanovenie podmienok na dovoz komodity.
rôzne komodity ovplyvnené rezíduami chemických látok

neaplikuje sa

Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) oznamuje prijatie
viacerých žiadostí o stanovenie rezíduá pesticídnych látok v/na
rôznych komoditách (podľa zoznamu).
výrobky odvodené od zvierat a hydiny (mäso a mäsové výrobky),
nepotravinové živočíšne výrobky (vlna, kože), krmivá pre zvieratá,
plemená hospodárskych zvierat a genetický materiál

5. 5. 2018

Zákon o živočíšnej výrobe.
SPS/VNM/96
28. 3. 2018

Vietnam

všetky veterinárne liečivá, pokyny pre oblasť veterinárnych liečiv
Obežník, ktorým sa revidujú požiadavky na manažment veterinárnych liečiv.
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6. PREVZATÉ INFORMÁCIE

Oznámenie
Slovenského plynárenského a naftového zväzu

o schválení, vydaní a zrušení technických pravidiel plynu TPP v zmysle čl. II. bod 1. ods. c a čl. XII. ods. b stanov SPNZ – zväzu
registrovaného podľa § 6 zákona č. 83/1990 Zb. pod č. j. VVS/1-2200/90-237-7.

Vydané TPP:
Číslo

Názov

TPP 920 03

Pasívna protikorózna ochrana vysokotlakových prepravných oceľových plynovodov uložených v zemi

Uvedené TPP možno objednať alebo zakúpiť na adrese:
Slovenská plynárenská agentúra, s. r. o.
Mlynské nivy 44/a
821 09 Bratislava 2
Tel./fax: 02/5341 1857, 5341 1858
mail: zvadova@sgoa.sk

Ing. Ján Klepáč, MGBM, v. r.
poverený za SPNZ
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Oznámenie
Slovenského plynárenského a naftového zväzu

o príprave technických pravidiel plynu TPP v zmysle čl. II. bod 1. ods. c a čl. XII. ods. b stanov SPNZ – zväzu registrovaného podľa
§ 6 zákona č. 83/1990 Zb. pod č. j. VVS/1-2200/90-237-7.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť za účastníka pripomienkového konania návrhov technických pravidiel plynu TPP, ktoré sú podľa
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a STN EN 45020, čl. 1.5 považované za uznané
technické pravidlo, do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu na adrese:
Slovenská plynárenská agentúra, s. r. o.
Mlynské nivy 44/a
821 09 Bratislava 2
tel./fax: 02/5341 1857, 5341 1858
mail: vesela@sgoa.sk

Pripravované návrhy:
Číslo

Názov

TPP 934 01

Zariadenia na meranie množstva plynu
(revízia TPP 934 01 + O1 z januára 2007)

Ing. Ján Klepáč, MGBM, v. r.
poverený za SPNZ
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V prípade záujmu o odber Vestníka ÚNMS SR zašlite objednávku na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15
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Objednať si možno i jednotlivé čísla.
V písomnom styku uvádzajte vždy Vaše IČO, DIČ, IČ DPH.
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