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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 ISO/IEC 
17025 
(01 5253) 

Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025: 
2017) 
(EN ISO/IEC 17025: 2017) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO/IEC 17025 
(01 5253) 

Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025: 
2017) ****) 
(EN ISO/IEC 17025: 2017) 
z júna 2018 

   
2. STN EN 304 

(07 5304) 
Vykurovacie kotly. Pravidlá skúšania vykurovacích kotlov s rozprašovacími horákmi na kvapalné 
palivá 
(EN 304: 2017) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 304 
(07 5304) 

Vykurovacie kotly. Pravidlá skúšania vykurovacích kotlov s rozprašovacími horákmi na kvapalné 
palivá ****) 
(EN 304: 2017) 
z mája 2018 

   
3. STN EN 1459-1 

(26 8804) 
Terénne vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Časť 1: Vozíky s meniteľným dosahom 
(EN 1459-1: 2017) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 1459-1 
(26 8804) 

Vozíky do ťažkého terénu. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Časť 1: Vozíky s meniteľným 
dosahom ****) 
(EN 1459-1: 2017) 
z marca 2018 

   
4. STN 26 8805 

 
Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN 26 8805 
 

Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu (Konsolidovaný text) 
z novembra 2011 
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5. STN EN 16719 
(27 5006) 

Prepravné plošiny 
(EN 16719: 2018) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 16719 
(27 5006) 

Prepravné plošiny ****) 
(EN 16719: 2018) 
z júla 2018 

   
6. STN EN 60445 

(33 0160) 
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifi-
kácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 
(EN 60445: 2017, 
IEC 60445: 2017, 
IEC 60445: 2017/Cor. 1: 2017) 
Vydanie: december 2018 
STN EN 60445 z júla 2011 sa môže súbežne s touto normou používať do 8. 9. 2020. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 60445 
(33 0160) 

Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifiká-
cia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov ****) 
(EN 60445: 2017, 
IEC 60445: 2017, 
IEC 60445: 2017/Cor. 1: 2017) 
z mája 2018 

   
7. STN EN 62841-2-1 

(36 1560) 
Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpeč-
nosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky 
(EN 62841-2-1: 2018, 
mod IEC 62841-2-1: 2017) 
Vydanie: december 2018 
STN EN 60745-2-1 z januára 2011 sa môže súbežne s touto normou používať do 19. 1. 2022. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 62841-2-1 
(36 1560) 

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bez-
pečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky ****) 
(EN 62841-2-1: 2018, 
mod IEC 62841-2-1: 2017) 
z júna 2018 

   
8. STN EN ISO 287 

(50 0306) 
Papier a lepenka. Stanovenie obsahu vlhkosti dávky. Metóda sušenia v sušiarni (ISO 287: 2017) 
(EN ISO 287: 2017) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 287 
(50 0306) 

Papier a lepenka. Stanovenie obsahu vlhkosti dávky. Metóda sušenia v sušiarni (ISO 287: 2017) ****) 
(EN ISO 287: 2017) 
z júna 2018 

   
9. STN EN ISO 12944-6 

(67 3110) 
Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. 
Časť 6: Laboratórne skúšobné metódy (ISO 12944-6: 2018) 
(EN ISO 12944-6: 2018) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 12944-6 
(67 3110) 

Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. 
Časť 6: Laboratórne skúšobné metódy (ISO 12944-6: 2018) ****) 
(EN ISO 12944-6: 2018) 
zo septembra 2018 

   
10. STN EN ISO 12944-7 

(67 3110) 
Náterové látky. Protikorózna a ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systéma-
mi. Časť 7: Realizácia a kontrola natieračských prác (ISO 12944-7: 2017) 
(EN ISO 12944-7: 2017) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 
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 STN EN ISO 12944-7 
(67 3110) 

Náterové látky. Protikorózna a ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. 
Časť 7: Realizácia a kontrola natieračských prác (ISO 12944-7: 2017) ****) 
(EN ISO 12944-7: 2017) 
z júla 2018 

   
11. STN EN 16657+A1 

(69 8384) 
Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Vybavenie prepravných cisterien zariadením na ochra-
nu proti preplneniu stabilných nádrží 
(EN 16657: 2016+A1: 2018) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 16657 
(69 8384) 

Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Vybavenie prepravných cisterien zariadením na ochra-
nu proti preplneniu stabilných nádrží 
(EN 16657: 2016) 
z marca 2017 

   
12. STN EN ISO 3822-3 

(73 0536) 
Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných 
inštaláciách. Časť 3: Montážne a prevádzkové podmienky prietokových ventilov a ostatných ar-
matúr (ISO 3822-3: 2018) 
(EN ISO 3822-3: 2018) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 3822-3 
(73 0536) 

Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných 
inštaláciách. Časť 3: Montážne a prevádzkové podmienky prietokových ventilov a ostatných arma-
túr (ISO 3822-3: 2018) ****) 
(EN ISO 3822-3: 2018) 
z júla 2018 

   
13. STN EN 15232-1 

(74 7307) 
Energetická hospodárnosť budov. Časť 1: Vplyv komplexného automatického riadenia a správy 
budov. Moduly M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
(EN 15232-1: 2017) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 15232-1 
(74 7307) 

Energetická hospodárnosť budov. Časť 1: Vplyv komplexného automatického riadenia a správy bu-
dov. Moduly M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ****) 
(EN 15232-1: 2017) 
z januára 2018 

 

  
14. STN EN 13491 

(80 6221) 
Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe tunelov a podzemných stavieb
(EN 13491: 2018) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13491 
(80 6221) 

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie zábran proti kvapalinám pri stavbe tu-
nelov a podzemných stavieb ****) 
(EN 13491: 2018) 
z augusta 2018 

   
15. STN EN 13361 

(80 6224) 
Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe nádrží a hrádzí 
(EN 133661: 2018) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13361 
(80 6224) 

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe nádrží a hrádzí ****) 
(EN 13361: 2018) 
z augusta 2018 

   
16. STN EN 13362 

(80 6225) 
Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe kanálov 
(EN 13362: 2018) 
Vydanie: december 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 13362 
(80 6225) 

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe kanálov ****) 
(EN 13362: 2018) 
z augusta 2018 
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17. STN EN 144-1 
(83 2224) 

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 1: Pripojenia na vstupe 
(EN 144-1: 2018) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 144-1 
(83 2224) 

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 1: Závitové spojenie na 
vstupnom hrdle ****) 
(EN 144-1: 2018) 
z októbra 2018 

   
18. STN EN 144-2 

(83 2224) 
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 2: Pripojenia na výstupe 
(EN 144-2: 2018) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 144-2 
(83 2224) 

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily plynových fliaš. Časť 2: Závitové spojenie na výs-
tupnom hrdle ****) 
(EN 144-2: 2018) 
z októbra 2018 

   
19. STN EN 15058 

(83 4740) 
Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu uhoľna-
tého. Štandardná referenčná metóda: nedisperzná infračervená spektrometria 
(EN 15058: 2017) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 15058 
(83 4740) 

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu uhoľnaté-
ho. Štandardná referenčná metóda: nedisperzná infračervená spektrometria ****) 
(EN 15058: 2017) 
z júna 2017 

   
20. STN EN ISO 14046 

(83 9046) 
Environmentálne manažérstvo. Vodná stopa. Princípy, požiadavky a usmernenia (ISO 14046: 2014) 
(EN ISO 14046: 2016) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 14046 
(83 9046) 

Environmentálne manažérstvo. Vodná stopa. Princípy, požiadavky a usmernenia (ISO 14046: 2014) ****)
(EN ISO 14046: 2016) 
z júla 2016 

   
21. STN EN ISO 17664 

(85 6536) 
Úprava výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Informácie poskytované výrobcom na úpravu zdra-
votníckych pomôcok (ISO 17664: 2017) 
(EN ISO 17664: 2017) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 17664 
(85 6536) 

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Informácie dodávané výrobcom na úpravu zdravotníckych 
pomôcok (ISO 17664: 2017) ****) 
(EN ISO 17664: 2017) 
z júna 2018 

   
22. STN EN ISO 13943 

(92 0102) 
Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2017) 
(EN ISO 13943: 2017) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN ISO 13943 
(92 0102) 

Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2017) ****) 
(EN ISO 13943: 2017) 
z marca 2018 

   
23. STN EN 16763 

(92 2001) 
Služby pre systémy protipožiarnej bezpečnosti a bezpečnostné systémy 
(EN 16763: 2017) 
Vydanie: december 2018 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 16763 
(92 2001) 

Služby pre systémy požiarnej bezpečnosti a pre bezpečnostné systémy ****) 
(EN 16763: 2017) 
z júla 2017 
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Zmeny STN 

25. STN EN 61000-2-2/A1 
(33 3432) 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilitné úrovne nízkofrek-
venčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napä-
tia. Zmena A1 
STN EN 61000-2-2 z februára 2004 
(EN 61000-2-2: 2002/A1: 2017, 
IEC 61000-2-2: 2002/Amd 1: 2017) 
Vydanie: december 2018 
STN EN 61000-2-2 z februára 2004 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 1. 8. 2020. 
Jej vydaním sa ruší 

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

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilitné úrovne nízkofrek-
venčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia. 
Zmena A1 ****) 
STN EN 61000-2-2 z februára 2004 
(EN 61000-2-2: 2002/A1: 2017, 
IEC 61000-2-2: 2002/Amd 1: 2017) 
z marca 2018 

   
26. STN EN 60598-1/A1 

(36 0600) 
Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky. Zmena A1 
STN EN 60598-1 z augusta 2016 
(EN 60598-1: 2015/A1: 2018, 
IEC 60598-1: 2014/Amd 1: 2017) 
Vydanie: december 2018 
STN EN 60598-1 z augusta 2016 sa bez zmeny A1 môže používať do 23. 2. 2021. 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 60598-1/A1 
(36 0600) 

Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky. Zmena A1 ****) 
STN EN 60598-1 z augusta 2016 
(EN 60598-1: 2015/A1: 2018, 
IEC 60598-1: 2014/Amd 1: 2017) 
z augusta 2018 

Opravy STN 

27. STN 33 2000-6/O1 
 

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia. Oprava 1 
STN 33 2000-6 z júla 2018 
Vydanie: december 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. 04/2016 v Oznámení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o prev-
zatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením sa v bode 182 mení triediaci znak z 92 0302 na 83 2745. 
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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 tech-
nickej 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 19146 
(01 9354) 

Geografická informácia. Interdisciplinárne slovníky (ISO 19146: 2018) 
(EN ISO 19146: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 19146 
(01 9354) 

Geografická informácia. Interdisciplinárne slovníky (ISO 19146: 2010) *) 
(EN ISO 19146: 2010) 
z júna 2011 

   
2. STN EN ISO 14918 

(03 8714) 
Žiarové striekanie. Skúšky kvalifikácie pracovníkov vykonávajúcich žiarové striekanie (ISO 14918: 
2018) 
(EN ISO 14918: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14918 
(03 8714) 

Žiarové striekanie. Schvaľovacie skúšanie nastriekavača (ISO 14918: 1998) 
(EN ISO 14918: 1998) 
z októbra 2001 

   
3. STN EN 17001 

(03 8720) 
Žiarové striekanie. Súčasti so žiarovo striekanými povlakmi. Špecifikácia povlaku 
(EN 17001: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 

   
4. STN EN 16728+A1 

(07 8215) 
Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Prepravné vratné fľaše na LPG iné ako zvárané a spájkované 
oceľové fľaše. Pravidelná kontrola 
(EN 16728: 2016+A1: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 16728 
(07 8215) 

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Prepravné vratné fľaše na LPG iné ako zvárané a spájkované 
oceľové fľaše. Pravidelná kontrola ****) 
(EN 16728: 2016) 
z augusta 2016 
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5. STN EN 1440+A1 
(07 8216) 

Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Zvárané a spájkované oceľové prepravné vratné fľaše na 
LPG. Pravidelná kontrola 
(EN 1440: 2016+A1: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1440 
(07 8216) 

Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Zvárané a spájkované oceľové prepravné vratné fľaše na LPG. 
Pravidelná kontrola ****) 
(EN 1440: 2016) 
z júla 2016 

   
6. STN EN 12493+A2 

(07 8403) 
Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Zvárané oceľové tlakové nádoby na LPG pre autocisterny. 
Návrh a výroba 
(EN 12493: 2013+A2: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12493+A1 
(07 8403) 

Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Zvárané oceľové tlakové nádoby na LPG pre autocisterny. 
Návrh a výroba ****) 
(EN 12493: 2013+A1: 2014) 
z januára 2015 

   
7. STN EN 17059 

(20 0805) 
Výrobné zariadenia určené na pokovovanie a anodickú oxidáciu. Bezpečnostné požiadavky 
(EN 17059: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 

   
8. STN EN ISO 13766-1 

(27 8004) 
Stroje na zemné a stavebné práce. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) strojov s vlastným 
zdrojom elektrickej energie. Časť 1: Všeobecné požiadavky na EMC za typických elektromagne-
tických podmienok prostredia (ISO 13766-1: 2018) 
(EN ISO 13766-1: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Spolu s STN EN ISO 13766-2 ruší 

 STN EN 13309 
(27 8004) 

Stavebné strojové zariadenia. Elektromagnetická kompatibilita strojov s vnútorným zdrojom 
elektrickej energie 
(EN 13309: 2010) 
z februára 2011 

   
9. STN EN ISO 13766-2 

(27 8004) 
Stroje na zemné a stavebné práce. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) strojov s vlastným 
zdrojom elektrickej energie. Časť 2: Dodatočné požiadavky na EMC z hľadiska funkčnej bezpeč-
nosti (ISO 13766-2: 2018) 
(EN ISO 13766-2: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Spolu s STN EN ISO 13766-1 ruší 

 STN EN 13309 
(27 8004) 

Stavebné strojové zariadenia. Elektromagnetická kompatibilita strojov s vnútorným zdrojom 
elektrickej energie 
(EN 13309: 2010) 
z februára 2011 

   
10. STN 33 2000-7-704 

 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo pries-
tory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách 
(HD 60364-7-704: 2018, 
mod IEC 60364-7-704: 2017) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa 18. 5. 2021 ruší 

 STN 33 2000-7-704 
 

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priesto-
ry. Inštalácie na staveniskách a búraniskách 
(HD 60364-7-704: 2007, 
mod IEC 60364-7-704: 2005) 
z októbra 2007 
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11. STN EN IEC 61291-1 
(35 9273) 

Optické zosilňovače. Časť 1: Kmeňová špecifikácia 
(EN IEC 61291-1: 2018, 
IEC 61291-1: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa od 27.03.2021 ruší 

 STN EN 61291-1 
(35 9273) 

Optické zosilňovače. Časť 1: Všeobecná špecifikácia ****) 
(EN 61291-1: 2012, 
IEC 61291-1: 2012) 
z decembra 2012 

   
12. STN EN 17077 

(38 9686) 
Stanovenie správania sa vrstiev prachu pri horení 
(EN 17077: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 

   
13. STN EN 10277 

(42 0160) 
Lesklé oceľové výrobky. Technické dodacie podmienky 
(EN 10277: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 10277-1 
(42 0160) 

Lesklé oceľové výrobky. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Všeobecne 
(EN 10277-1: 2008) 
zo septembra 2008 

 STN EN 10277-2 
(42 0160) 

Lesklé oceľové výrobky. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Ocele na všeobecné technické 
účely 
(EN 10277-2: 2008) 
zo septembra 2008 

 STN EN 10277-3 
(42 0160) 

Lesklé oceľové výrobky. Technické dodacie podmienky. Časť 3: Automatové ocele 
(EN 10277-3: 2008) 
zo septembra 2008 

 STN EN 10277-4 
(42 0160) 

Lesklé oceľové výrobky. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Ocele na cementovanie 
(EN 10277-4: 2008) 
zo septembra 2008 

 STN EN 10277-5 
(42 0160) 

Lesklé oceľové výrobky. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Ocele na zošľachťovanie 
(EN 10277-5: 2008) 
zo septembra 2008 

   
14. STN EN ISO 6892-2 

(42 0312) 
Kovové materiály. Skúška ťahom. Časť 2: Skúška ťahom pri zvýšenej teplote (ISO 6892-2: 2018) 
(EN ISO 6892-2: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 6892-2 
(42 0312) 

Kovové materiály. Skúška ťahom. Časť 2: Skúška ťahom pri zvýšenej teplote (ISO 6892-2: 2011) 
****) 
(EN ISO 6892-2: 2011) 
z júla 2011 

   
15. STN EN ISO 683-3 

(42 0925) 
Tepelne spracovateľné ocele, legované ocele a automatové ocele. Časť 3: Ocele na cementova-
nie (ISO 683-1: 2016) 
(EN ISO 683-3: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 10084 
(42 0925) 

Ocele na cementovanie. Technické dodacie podmienky 
(EN 10084: 2008) 
z augusta 2008 

   
16. STN EN ISO 683-4 

(42 0926) 
Tepelne spracovateľné ocele, legované ocele a automatové ocele. Časť 4: Automatové ocele 
(ISO 683-1: 2016) 
(EN ISO 683-4: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 10087 
(42 0926) 

Automatové ocele. Technické dodacie podmienky na predvýrobky, tyče a drôty valcované za tepla 
***) 
(EN 10087: 1998) 
zo septembra 2001 

   
17. STN EN ISO 683-1 

(42 0931) 
Tepelne spracovateľné ocele, legované ocele a automatové ocele. Časť 1: Nelegované ocele na 
zušľachťovanie (kalenie a popúšťanie) (ISO 683-1: 2016) 
(EN ISO 683-1: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Spolu s STN EN ISO 683-2 ruší 

 STN EN 10083-1 
(42 0931) 

Ocele na zošľachťovanie. Časť 1: Všeobecné technické dodacie podmienky 
(EN 10083-1: 2006) 
z marca 2007 

  Jej oznámením sa ruší 
 STN EN 10083-2 

(42 0931) 
Ocele na zošľachťovanie. Časť 2: Technické dodacie podmienky na nelegované ocele 
(EN 10083-2: 2006) 
z marca 2007 

   
18. STN EN ISO 683-2 

(42 0932) 
Tepelne spracovateľné ocele, legované ocele a automatové ocele. Časť 2: Legované ocele na 
zušľachťovanie (kalenie a popúšťanie) (ISO 683-1: 2016) 
(EN ISO 683-2: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 10083-3 
(42 0931) 

Ocele na zošľachťovanie. Časť 3: Technické dodacie podmienky na legované ocele 
(EN 10083-3: 2006) 
z marca 2007 

  Spolu s STN EN ISO 683-1 ruší 
 STN EN 10083-1 

(42 0931) 
Ocele na zošľachťovanie. Časť 1: Všeobecné technické dodacie podmienky 
(EN 10083-1: 2006) 
z marca 2007 

   
19. STN EN ISO 4254-5 

(47 0064) 
Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 5: Poháňané stroje na obrábanie pôdy (ISO 4254-5: 
2018) 
(EN ISO 4254-5: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 4254-5 
(47 0064) 

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 5: Poháňané stroje na obrábanie pôdy (ISO 4254-5: 
2008) 
(EN ISO 4254-5: 2009) 
z apríla 2010 

   
20. STN EN 13684 

(47 0425) 
Záhradné stroje. Ručne vedené prevzdušňovače a prerezávače trávnika. Bezpečnosť 
(EN 13684: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13684+A3 
(47 0425) 

Záhradné stroje. Prerezávače a prevzdušňovače. Bezpečnosť (Konsolidovaný text) 
(EN 13684: 2004+A3: 2009) 
z augusta 2010 

   
21. STN EN 16952 

(47 0640) 
Poľnohospodárske stroje. Pracovné plošiny do ťažkého terénu na záhradnícke práce (WPO). 
Bezpečnosť 
(EN 16952: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 

   
22. STN EN 13765 

(63 5440) 
Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami na prepravu uhľo-
vodíkov, rozpúšťadiel a chemikálií. Špecifikácia 
(EN 13765: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 13765+A1 
(63 5440) 

Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami na prepravu uhľo-
vodíkov, rozpúšťadiel a chemikálií. Špecifikácia ****) 
(EN 13765: 2010+A1: 2015) 
z júla 2015 

   
23. STN EN ISO 2555 

(64 0346) 
Plasty. Živice v kvapalnom skupenstve, v emulzii alebo disperzii. Stanovenie zdanlivej viskozity 
s použitím jednovalcového rotačného viskozimetra (ISO 2555: 2018) 
(EN ISO 2555: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 2555 
(64 0346) 

Plasty. Živice v kvapalnom skupenstve, v emulzii alebo disperzii. Stanovenie zdanlivej viskozity 
podľa Brookfielda 
(EN ISO 2555: 1999) 
z marca 2000 

   
24. STN EN ISO 13259 

(64 0372) 
Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové aplikácie uložené v zemi. Skúšobná metóda 
stanovenia tesnosti spojov s elastomérovým tesniacim krúžkom (ISO 13259: 2018) 
(EN ISO 13259: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 1277 
(64 0640) 

Potrubné systémy z plastov. Potrubné systémy z termoplastov na beztlakové aplikácie uložené 
v zemi. Skúšobné metódy stanovenia tesnosti spojov s elastomérovým tesniacim krúžkom 
(EN 1277: 2003) 
z januára 2005 

   
25. STN EN ISO 877-3 

(64 0771) 
Plasty. Metódy vystavovania slnečnému žiareniu. Časť 3: Zosilnený poveternostný vplyv s použi-
tím koncentrovaného slnečného žiarenia (ISO 877-3: 2018) 
(EN ISO 877-3: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 877-3 
(64 0771) 

Plasty. Metódy vystavovania slnečnému žiareniu. Časť 3: Zosilnený poveternostný vplyv s použi-
tím koncentrovaného slnečného žiarenia (ISO 877-3: 2009) ****) 
(EN ISO 877-3: 2010) 
z mája 2011 

   
26. STN EN ISO 29988-1 

(64 2401) 
Plasty. Materiály z polyoxymetylénu (POM) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označova-
nia a základy na špecifikáciu (ISO 29988-1: 2018) 
(EN ISO 29988-1: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9988-1 
(64 2401) 

Plasty. Materiály z polyoxymetylénu (POM) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania 
a základy na špecifikáciu (ISO 9988-1: 2004) ****) 
(EN ISO 9988-1: 2006) 
zo septembra 2006 

   
27. STN EN ISO 29988-2 

(64 2401) 
Plasty. Materiály z polyoxymetylénu (POM) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšob-
ných telies a stanovenie vlastností (ISO 29988-2: 2018) 
(EN ISO 29988-2: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9988-2 
(64 2401) 

Plasty. Materiály z polyoxymetylénu (POM) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšob-
ných telies a stanovenie vlastností (ISO 9988-2: 2006) ****) 
(EN ISO 9988-2: 2015) 
z augusta 2015 

   
28. STN EN 15940+A1 

(65 6537) 
Automobilové palivá. Palivo parafinická nafta zo syntézy alebo hydrogenácie. Požiadavky a skú-
šobné metódy 
(EN 15940: 2016+A1: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 15940 
(65 6537) 

Automobilové palivá. Palivo parafinická nafta zo syntézy alebo hydrogenácie. Požiadavky a skú-
šobné metódy ****) 
(EN 15940: 2016) 
z decembra 2016 

   
29. STN EN 14116+A2 

(69 8518) 
Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Digitálne rozhranie pre zariadenie na rozpoznávanie 
výrobkov 
(EN 14116: 2012+A2: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 14116+A1 
(69 8518) 

Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Digitálne rozhranie pre zariadenie na rozpoznávanie 
výrobkov ****) 
(EN 14116: 2012+A1: 2014) 
z februára 2015 

   
30. STN EN 12977-4 

(74 7203) 
Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 4: Metódy skúšania 
parametrov solárnych kombinovaných zásobníkov 
(EN 12977-4: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12977-4 
(74 7203) 

Tepelné solárne systémy a komponenty. Systémy stavané na zákazku. Časť 4: Metódy skúšania 
parametrov solárnych kombinovaných zásobníkov ****) 
(EN 12977-4: 2012) 
z októbra 2012 

   
31. STN P CEN/TS 17171 

(75 1116) 
Manažérstvo získaných hydrometrických údajov. Pokyny 
(CEN/TS 17171: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Táto predbežná norma je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do augusta 2020.

   
32. STN EN ISO 5667-3 

(75 7051) 
Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Konzervácia vzoriek vody a manipulácia s nimi (ISO 5667-3: 
2018) 
(EN ISO 5667-3: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 5667-3 
(75 7051) 

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Konzervácia vzoriek vody a manipulácia s nimi (ISO 5667-3: 
2012) 
(EN ISO 5667-3: 2012) 
z augusta 2013 

   
33. STN EN 17036 

(76 0104) 
Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Umelé starnutie simulovaným slnečným žiare-
ním povrchu neupravených alebo upravených poréznych anorganických materiálov 
(EN 17036: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 

   
34. STN EN ISO 4045 

(79 3878) 
Usne. Chemické skúšky. Stanovenie hodnoty pH a rozdielu (ISO 4045: 2018) 
(EN ISO 4045: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 4045 
(79 3878) 

Usne. Chemické skúšky. Stanovenie pH (ISO 4045: 2008) 
(EN ISO 4045: 2008) 
z augusta 2008 

   
35. STN EN 14325 

(83 2781) 
Ochranné odevy proti chemikáliám. Skúšobné metódy a klasifikácia funkčných vlastností mate-
riálov, švov, spojov a zostáv odevov chrániacich proti chemikáliám 
(EN 14325: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 
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 STN EN 14325 
(83 2781) 

Ochranné odevy proti chemikáliám. Skúšobné metódy a klasifikácia funkčných vlastností materiá-
lov, švov, spojov a zostáv odevov chrániacich proti chemikáliám 
(EN 14325: 2004) 
z decembra 2004 

   
36. STN EN 16181 

(83 8470) 
Pôda, upravené bioodpady a kaly. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) 
plynovou chromatografiou (GC) a vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) 
(EN 16181: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN P CEN/TS 16181 
(83 8470) 

Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) 
plynovou chromatografiou (GC) a vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) ****) 
(CEN/TS 16181: 2013) 
z januára 2014 

   
37. STN EN 13976-1 

(84 7093) 
Záchranné systémy. Preprava inkubátorov. Časť 1: Požiadavky na rozhrania 
(EN 13976-1: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa 31. 12. 2019 ruší 

 STN EN 13976-1 
(84 7093) 

Záchranné systémy. Preprava inkubátorov. Časť 1: Požiadavky na rozhrania ****) 
(EN 13976-1: 2011) 
z novembra 2011 

   
38. STN EN 13976-2 

(84 7093) 
Záchranné systémy. Preprava inkubátorov. Časť 2: Systémové požiadavky 
(EN 13976-2: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa 31. 12. 2019 ruší 

 STN EN 13976-2 
(84 7093) 

Záchranné systémy. Preprava inkubátorov. Časť 2: Systémové požiadavky ****) 
(EN 13976-2: 2011) 
z novembra 2011 

   
39. STN P CEN ISO/TS 

19293 
(84 8131) 

Zdravotnícka informatika. Požiadavky na záznam o výdaji lieku (ISO/TS 19293: 2018) 
(CEN ISO/TS 19293: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Táto predbežná STN je určená na overenie. 
Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do februára 2021. 

   
40. STN P CEN ISO/TS 

20443 
(84 8132) 

Zdravotnícka informatika. Identifikácia liekov. Implementácia návodu pre ISO 11615. Dátové 
prvky a štruktúry na jednoznačnú identifikáciu a výmenu regulovaných informácií o lieku 
(ISO/TS 20443: 2017) 
(CEN ISO/TS 20443: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Táto predbežná STN je určená na overenie. 
Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do mája 2021. 

   
41. STN P CEN ISO/TS 

20451 
(84 8133) 

Zdravotnícka informatika. Identifikácia liekov. Implementácia návodu pre ISO 11616. Dátové 
prvky a štruktúry na jednoznačnú identifikáciu a výmenu regulovaných informácií o farma-
ceutickom výrobku (ISO/TS 20451: 2017) 
(CEN ISO/TS 20451: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Táto predbežná STN je určená na overenie. 
Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do mája 2021. 

   
42. STN EN ISO 10637 

(85 5341) 
Stomatológia. Centrálne zariadenie na odsávanie (ISO 10637: 2018) 
(EN ISO 10637: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 10637 
(85 5341) 

Stomatologické zariadenia. Vysoko a stredne objemové sacie systémy (ISO 10637: 1999) ****) 
(EN ISO 10637: 2000) 
z októbra 2001 
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43. STN EN ISO 18618 
(85 6388) 

Stomatológia. Interoperabilita CAD/CAM systémov (ISO 18618: 2018) 
(EN ISO 18618: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 

   
44. STN EN 71-1+A1 

(94 3094) 
Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Trampolíny na domáce používanie 
(EN 71-1: 2014+A1: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 71-1 
(94 3094) 

Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti 
(EN 71-1: 2014) 
z januára 2016 

   
45. STN EN 71-3+A3 

(94 3094) 
Bezpečnosť hračiek. Časť 3: Migrácia určitých prvkov 
(EN 71-3: 2013+A3: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 71-3+A2 
(94 3094) 

Bezpečnosť hračiek. Časť 3: Migrácia určitých prvkov ****) 
(EN 71-3: 2013+A2: 2017) 
z februára 2018 

   
46. STN EN 16844+A1 

(96 5130) 
Služby estetickej medicíny. Nechirurgické lekárske zákroky 
(EN 16844: 2017+A1: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 16844 
(96 5130) 

Služby estetickej medicíny. Nechirurgické lekárske zákroky ****) 
(EN 16844: 2017) 
z decembra 2017 

 

Zmeny STN 

47. STN EN ISO/IEC 
80079-38/A1 
(38 9630) 

Výbušné atmosféry. Časť 38: Zariadenia a komponenty vo výbušných atmosférach v hlbinných 
baniach (ISO/IEC 80079-38: 2016). Zmena A1 
STN EN ISO/IEC 80079-38 z júna 2017 
(EN ISO/IEC 80079-38: 2016/A1: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 

Opravy STN 

48. STN EN 60404-2/ 
A1/AC 
(34 5884) 

Magnetické materiály. Časť 2: Metódy merania magnetických vlastností oceľových pásov a ple-
chov pre elektrotechniku Epsteinovým prístrojom. Zmena A1. Oprava AC 
STN EN 60404-2: 2001/A1 z januára 2009 
(EN 60404-2: 1998/A1: 2008/AC Aug. 2018, 
IEC 60404-2: 1996/Amd 1: 2008/Cor. 1: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 

   
49. STN EN 1451-1/AC 

(64 3061) 
Potrubné systémy z plastov pre kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou tep-
lotou). Polypropylén (PP). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém. Oprava AC 
STN EN 1451-1 z júla 2018 
(EN 1451-1: 2017/AC: 2018) 
Platí od 1. 12. 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 CEN/TR 17231 
(73 0040) 

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Zaťaženia mostov dopravou. Vzájomné pôsobenie koľaje a mosta 
****) 
(CEN/TR 17231: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 

   
2. TNI CEN/TR 13387-5 

(94 3000) 
Výrobky na starostlivosť o deti. Pokyny na všeobecnú bezpečnosť. Časť 5: Informácie o výrobku 
****) 
(CEN/TR 13387-5: 2018) 
Platí od 1. 12. 2018 
Jej oznámením sa ruší 

 TNI CEN/TR 13387-5 
(94 3000) 

Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Pokyny na všeobecnú bezpečnosť. Časť 5: Informácie 
o výrobku ****) 
(CEN/TR 13387-5: 2015) 
z októbra 2015 

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v štátnom jazyku. 

Dokumenty označené ****) sa preberajú bez prekladu do štátneho jazyka. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o zverejňovaní plánu technickej normalizácie 

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

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

 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

o verejnom prerokovaní návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 1. a 2. zákona 
č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že zoznamy návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a iných 
dokumentov sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovom sídle ÚNMS SR www.unms.sk v časti Technická normalizácia 
– Verejné prerokovanie návrhov STN. 

Texty návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a ďalších dokumentov CEN, CENELEC, ISO, IEC a ETSI sú dostupné 
len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú 
stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na uvedenej e-mailovej adrese. V prípade požiadavky na 
dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným 
a poštovným. 

Pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov je potrebné zaslať najneskôr 4 týždne pred termínom na odpoveď 
národných členov uvedenom pri každom dokumente na adresu:  

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
Štefanovičova 3 
P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk. 

Pripomienky musia byť vložené do formulára, prednostne v angličtine. Formulár na pripomienky je zverejnený na www.unms.sk. 
 
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. c zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej 
normalizácii a podľa čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii oznamuje, že 
zoznamy návrhov pôvodných STN sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovom sídle ÚNMS SR na www.unms.sk 
v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN. 

Pripomienky k textom návrhov noriem je potrebné zasielať spracovateľovi alebo ÚNMS SR do dátumu, ktorý je uvedený pri 
každom návrhu. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na požiadanie. V prípade požiadavky na 
dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným 
a poštovným. 

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára v slovenskom jazyku. Formulár na pripomienky je zverejnený na 
webovom sídle www.unms.sk. 
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
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2. METROLÓGIA 

Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o autorizácii podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 písm. g) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že podľa § 35 až 39 tohto zákona vydal v októbri 2018 tieto rozhodnutia 
z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania: 

1. Rozhodnutie č. 2018/900/012305/03864 zo dňa 23. 10. 2018 vydané pre SLOVEKO s. r. o., Vojenská 7, 040 01 Košice, 
IČO: 36 197 874.  

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon úradného merania (merania celkovej hmotnosti a zaťaženia cestných vo-
zidiel) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/001570/00669 zo dňa 8. 4. 2013 spočívajúca v zmene priezviska zodpo-
vedného zástupcu autorizovanej osoby. 

Platnosť rozhodnutia o autorizácii je do 23. 2. 2023. 

2. Rozhodnutie č. 2018/900/012336/03649 zo dňa 23. 10. 2018 vydané pre MEASURING, s. r. o., Obrancov mieru 1169, 045 01 
Moldava nad Bodvou, IČO: 47 323 833.  

Predmetom rozhodnutia je predĺženie autorizácie na výkon overovania určených meradiel (meračov pretečeného množstva vo-
dy) udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/005651/02408 zo dňa 5. 11. 2013.  

Platnosť autorizácie sa predlžuje do 23. 10. 2023. 

3. Rozhodnutie č. 2018/900/012454/03492 zo dňa 25. 10. 2018 vydané pre Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Krajinská 
cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO: 00 057 380. 

Predmetom rozhodnutia je autorizácia na výkon overovania určených meradiel. 

 Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 
 riaditeľ odboru metrológie 
 v. r. 
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Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie: 

Zavedené metódy 

P
o

lo
ž
k

a
 

Druh overovaných 
určených meradiel 

 
(Položka prílohy 
č. 1 k vyhláške  

č. 210/2000 Z. z. 
o meradlách 

a metrologickej 
kontrole v znení 

neskorších 
predpisov) 

Merací rozsah 

Rozšírená 
neistota U

(k=2) Druh Dokumentácia 

Ostatné 
špecifikácie

1. 

Zvukomery 
a integrujúce 
zvukomery 
(Pol. 6.1.1) 

Citlivosť 1 kHz 
Vlastný šum: 
od 10 dB 
od 1 dB 
Akustické signály: 
31,5 Hz 
63 Hz až 8 kHz 
(12,5 až 16) kHz 
Elektric. signály: 
frek. váženie 
63 Hz až 16 kHz 
frekv. a časové 
váženie na 1 kHz 
linearita na 8kHz 
linearita na 1kHz 
ozva na tónový 
impulz 4 kHz 
hladina C (Peak) 
prebudenie 
20 dB až 140 dB 
re. 20µPa 

0,2 dB 
 
1,0 dB 
0,2 dB 
 
0,3 dB 
0,2 dB 
0,3 dB 
 
 
0,1 dB 
 
0,1 dB 
0,2 dB 
0,2 dB 
 
0,2 dB 
0,3 dB 
0,2 dB 

Akustické meranie 
 
Akustické meranie 
Elektrické meranie 
 
Akustické meranie 
pomocou kalibrat. B&K 4226 
 
 
 
Elektrické meranie 
pomocou systému Nor-1504A 

MPK 8.1 -
2/310/2016 
Kalibrácia 
zvukomerov 
a pásmových 
filtrov 

 

2. 
Pásmové 

filtre 
(Pol. 6.1.2) 

10 Hz až 20 kHz 
20 dB až 140 dB 
re. 20µPa 

0,2 dB 
 

Elektrické meranie 
pomocou systému Nor-1504A 

MPK 8.1 -
2/310/2016 
Kalibrácia 
zvukomerov 
a pásmových 
filtrov 

 

3. 
Meracie 

mikrofóny 
(Pol. 6.1.4) 

Hladina citlivosti 
mikrofónu 
(- 34 až - 20) dB 
re.1V/Pa, 250 Hz 
 
Frek. charakter. 
20 Hz až 31,5 Hz 
40 Hz až 20 kHz 
 
Frek. charakter. 
31,5 Hz 
63 Hz až 8 kHz 
(12,5 až 16) kHz 

 
 
0,2 dB 
 
 
 
0,4 dB 
0,3 dB 
 
 
0,3 dB 
0,2 dB 
0,3 dB 

Porovnávacie akust. meranie 
s mikrofón. B&K 4144 
 
 
 
Elektrické meranie 
pomocou elektrost. aktuátora 
 
 
Akustické meranie 
pomocou kalibrát. B&K 4226 

MPK 
8.3/310/2016 
Kalibrácia 
meracích 
mikrofónov 
 

 

(pokračovanie) 
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Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie (dokončenie) 

Zavedené metódy 

P
o

lo
ž
k

a
 

Druh overovaných 
určených meradiel 

 
(Položka prílohy 
č. 1 k vyhláške  

č. 210/2000 Z. z. 
o meradlách 

a metrologickej 
kontrole v znení 

neskorších 
predpisov) 

Merací rozsah 

Rozšírená 
neistota U

(k=2) Druh Dokumentácia 

Ostatné 
špecifikácie

4. 
Akustické 

kalibrátory 
(Pol. 6.1.6) 

Hladina akustického 
tlaku 
(93-125)dB;1 kHz 
124 dB; 250 Hz 
re. 20µPa 
 
Frek. signálu 
250 Hz až 1 kHz 
 
Skreslenie signálu 
0,1 % až 10 % 

 
 
0,18 dB 
0,13 dB 
 
 
 
0,1 Hz 
 
 
0,2 % 

Porovnávacie akustické 
meranie s etalónovým 
kalibrátorom B&K 4228 
pomocou etalón. mikrofónu 
B&K 4144 

MPK 
8.4/310/2016 
Kalibrácia 
akustických 
kalibrátorov 

 

5. 

Osobné 
zvukové 

expozimetre 
(Pol. 6.1.5) 

Frek. charakteristika 
31,5 Hz 
63 Hz až 8 kHz 
(12,5až 12) kHz 
 
Linearita 
93 dB až 115 dB 
re. 20µPa 

 
 
0,3 dB 
0,2 dB 
0,3 dB 
 
 
0,2 dB 

Porovnávacie 
akustické meranie v meracej 
komôrke B&K 4226 

MPK 
8.5/310/2016 
Kalibrácia 
osobných 
zvukových 
expozimetrov 

 

Pridelená overovacia značka: M47. 

Platnosť rozhodnutia: do 13. 11. 2023. 

 

 Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 
 riaditeľ odboru metrológie 
 v. r. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o schválení typu meradiel  

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade s § 4 písm. g) bod 2 zákona č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že Slovenský metrologický ústav v období od 29. mája 2018 do 
30. mája 2018 vydal podľa § 11 ods. 1 a § 37 ods. 1 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutia o schválení typov meradiel. 

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

 

Značka schváleného typu Názov, typ meradla Výrobca 

TSK 212/18 – 151 Merací transformátor prúdu, CLH 40.x KPB INTRA s.r.o., Česká republika 

TSK 212/18 – 152 Merací transformátor prúdu, CLT 20 KPB INTRA s.r.o., Česká republika 

TSK 212/18 – 153 Merací transformátor prúdu, CLH 60 KPB INTRA s.r.o., Česká republika 
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5. RÔZNE 

Oznámenie 
Informačného strediska Svetovej obchodnej organizácie (WTO) 

o notifikáciách členov Dohody o technických prekážkach obchodu 
a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení WTO 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – Informačné stredisko WTO – oznamuje, že v októbri 2018 notifikovali 
členovia dohôd ďalej uvedené návrhy technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikácie, príp. návrhy 
dokumentov si možno vyžiadať prostredníctvom IS WTO osobne alebo písomne na adrese: 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
Informačné stredisko WTO 
Štefanovičova ul. č. 3 
810 05 Bratislava 

telefón:  02/57485 323 
e-mail:  infonot@normoff.gov.sk 

 Ing. Pavol Pavlis 
 predseda ÚNMS SR 
 v. r. 

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu 

 

Číslo/Dátum 
 

Notifikujúca strana 
 

Charakteristika notifikácie Pripomienková 
doba 

TBT/ARE/447 
2. 10. 2018 

Spojené arabské 
emiráty 

med 

Technický predpis UAE stanovujúci požiadavky na med určený 
na priamu konzumáciu vrátane medu dovážaného v objemo-
vých kontajneroch a následne prebaľovaného do spotrebiteľs-
kých balení. 
 

60 dní 

TBT/ARE/448 
2. 10. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

označovanie potravín 

Zmeny a doplnky predpisu GCC, ktorý ustanovuje usmernenia 
pre oblasť uvádzania nutričných hodnôt na etiketách potravín, 
vrátane prípustných odchýliek. 
 

60 dní 

TBT/ARE/449 
2. 10. 2018 

Spojené arabské 
emiráty 

označovanie látok/zložiek určených pre potravinársky priemysel, 
ktoré však nie sú určené na priamu spotrebu 

Technický predpis GSO ustanovujúci požiadavky na uvedené pro-
dukty. Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/450 
25. 10. 2018 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

mazacie oleje určené pre spaľovacie motory 

Technický predpis GSO ustanovujúci požiadavky na uvedené pro-
dukty. Obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 
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TBT/ARG/345 
8. 10. 2018 
 

Argentína motorové vozidlá a prívesy 

Technický predpis MERCOSUR, ktorým sa ustanovuje klasifikácia 
motorových vozidiel a prívesov s ohľadom na schválenie, certifi-
káciu a registráciu v zmluvných štátoch MERCOSUR. 
 

60 dní 

TBT/ARG/346 
10. 10. 2018 

Argentína notifikácia bola zrušená 

 

 

TBT/ARG/347 
10. 10. 2018 

Argentína pesticídne látky 

Zákaz výrobkov s obsahom aktívnych látok Carbofuran, Carbo-
sulfan, Diazinon, Aldicarb a Dicofol. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/ARG/348 
18. 10. 2018 

Argentína alkohol, destilované alkoholické nápoje a likéry 

Argentínsky potravinový kódex, aktualizácia požiadaviek na kva-
litu a bezpečnosť uvedených výrobkov. 
 

30 dní 
 

TBT/ARG/349 
18. 10. 2018 

Argentína sodík v potravinách, metódy skúšok a analýz potravinárskych 
výrobkov 

Argentínsky potravinový kódex, aktualizácia požiadaviek v uve-
denej oblasti. 
 

30 dní 
 

TBT/ARG/350 
29. 10. 2018 
 

Argentína zahrievané alebo nezahrievané zariadenia pracujúce pod tlakom 

Regulačný rámec stanovujúci zásady a požiadavky týkajúce sa 
kvality a bezpečnosti, uvedených zariadení. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/BDI/8 
31. 10. 2018 
 

Burundi plastové vrecká a iné obaly vyrobené z plastov 

Vyhláška, ktorou sa zakazuje dovoz, výroba, uvádzanie na trh 
a používanie plastových vreciek a iných plastových obalov. 
 

60 dní 

TBT/BOL/11 
3. 10. 2018 
 

Bolívia zahustené mlieko a mlieko vo forme prášku 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

TBT/BOL/12 
4. 10. 2018 
 

Bolívia obuv, kožený tovar, cestovné tašky a kufre atď.  

Technický predpis stanovujúci požiadavky na označovanie uve-
dených výrobkov. 
 

2. 12. 2018 

TBT/BRA/844 
11. 10. 2018 
 

Brazília očkovacie látky 

Oznámenie brazílskeho úradného vestníka týkajúce sa postupov 
komercializácie a využívania očkovacích látok proti chrípke v ro-
ku 2019. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/BRA/845 
11. 10. 2018 
 

Brazília prívesy cestných vozidiel, spojovacie zariadenie na ťahanie kara-
vanov alebo ľahkých prívesov 

Technický predpis, ktorým sa aktualizujú bezpečnostné požia-
davky na uvedené zariadenia, vyhlásenie dodávateľa o zhode. 
 

neaplikuje sa 

TBT/BRA/846 
29. 10. 2018 
 

Brazília jedlé produkty živočíšneho pôvodu 

Technický predpis, ktorým sa stanovujú postupy na udeľovanie 
predbežných povolení, opätovné kontroly a osobitné kontroly 
pri dovoze uvedených produktov. 
 

neaplikuje sa 
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TBT/CAN/567 
18. 10. 2018 
 

Kanada odparovacie výrobky (Vaping Products fungujúce na princípe 
zahrievania kvapaliny a vytvorenie aerosólu, ktorý užívateľ vdy-
chuje, elektronické cigarety) 

Predpisy ustanovujúce výnimky z uplatňovania zákona o tabaku 
a tabakových výrobkoch na niektoré výrobky. Uvedené výrobky 
sú regulované v súlade so zákonom o potravinách a liečivách. 
 

neaplikuje sa 

TBT/CAN/568 
25. 10. 2018 
 

Kanada energetická hospodárnosť spotrebných a komerčných výrobkov 

Zmeny a doplnky predpisov o energetickej hospodárnosti (2016), 
aktualizácia noriem energetickej hospodárnosti (MEPS) pre 
spotrebné a komerčné výrobky využívajúce energiu, označova-
nie výrobkov. 
 

22. 12. 2018 

TBT/CAN/569 
30. 10. 2018 
 

Kanada spermie a vajcové bunky určené na asistovanú ľudskú reprodukciu 

Predpis stanovujúci požiadavky na bezpečnosť spermií a vajíčok 
a technická smernica stanovujúca technické požiadavky na po-
sudzovanie vhodnosti darcov spermií a vajcových buniek. 
 

10. 1. 2019 

TBT/CHL/459 
10. 10. 2018 
 

Čile 
 

výrobky používané pri tetovaní, atramenty, pigmenty, farbivá a iné 

Technický predpis na reguláciu uvedených výrobkov. Pôsobnosť 
inštitútu verejného zdravotníctva (ISP), posudzovanie a zamie-
tanie výrobkov, monitorovanie a kontroly v danej oblasti. 
 

60 dní 

TBT/CHL/460 
19. 10. 2018 
 

Čile 
 

pneumatiky 

Návrh predpisu, ktorým sa stanovujú ciele v oblasti zberu a zhod-
nocovania/obnovovania pneumatík a súvisiace povinnosti. 
 

60 dní 

TBT/CHN/1287 
12. 10. 2018 
 

Čína 
 

kozmetické výrobky 

Revízia určitých požiadaviek na zakázané/obmedzené látky, 
skúšky a metódy posudzovania v súlade s technickými špecifiká-
ciami bezpečnosti kozmetických výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/COL/235 
25. 10. 2018 
 

Kolumbia chybné, používané, opravené a repasované, výrobky, alebo vý-
robky, ktorých produkcia bola ukončená 

Ministerské uznesenie, ktorým sa vydáva technický predpis na 
dovoz, montáž, distribúciu používanie a obchodovanie s výrob-
kami pre ktoré platia osobitné okolnosti. 
 

22. 1. 2019 

TBT/CRI/181 
17. 10. 2018 
 

Kostarika hračky ovplyvnené prítomnosťou niektorých látok 

Zákaz dovozu, distribúcie a uvádzania na trh hračiek obsahujú-
cich toluén a xylén (napríklad „čínske yo-yo“). 
 

neaplikuje sa 

TBT/CRI/182 
17. 10. 2018 
 

Kostarika použité pneumatiky 

Zákaz dovozu všetkých druhov použitých pneumatík vrátane 
protektorovaných pneumatík. 
 

neaplikuje sa 

TBT/ECU/339 
4. 10. 2018 
 

Ekvádor sprchové zásteny 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

neaplikuje sa 

TBT/ECU/340 
4. 10. 2018 
 

Ekvádor sadrokartóny 

Technický predpis, požiadavky na výrobky. 
 

neaplikuje sa 
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TBT/EU/600 
2. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

potraviny 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje zdravotný výrok 
o potravinách a odkaz na zníženie rizika ochorenia. Navrhované 
opatrenie sa týka schválenia jedného zdravotného výroku na 
základe priaznivého posúdenia Európskym úradom pre bez-
pečnosť potravín (EFSA). 
 

60 dní 

TBT/EU/601 
3. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

chemické látky 

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 chemikálií 
(REACH). Obmedzenie sa týka látky (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tri-
dekafluorooctyl) silanetriol a akýchkoľvek jej mono-, di- alebo 
tri-0- (alkyl) derivátov (TDFAs). 
 

60 dní 

TBT/EU/602 
3. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

trans-mastné kyseliny, maximálne limitné hodnoty v potravi-
nách 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, 
pokiaľ ide o trans-mastný tuk (iný ako trans-tuk prirodzene sa 
vyskytujúci v živočíšnom tuku) v potravinách určených pre 
konečného spotrebiteľa. Súlad s odporúčaniami Svetovej 
zdravotníckej organizácie. Týmto návrhom nariadenia Komisie 
sa zavádza maximálna hranica pre prítomnosť priemyselne 
vyrobeného trans-tuku v potravinách pre konečného 
spotrebiteľa v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej 
organizácie. 
 

60 dní 

TBT/EU/603 
3. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

chladiace spotrebiče 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na 
ekodizajn chladiacich spotrebičov podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/125/ES, a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Komisie (ES) č. 643/2009. Minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť, opraviteľnosť, recyklovateľnosť a informácie. 

 

60 dní 

TBT/EU/604 
4. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

chladiace spotrebiče 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa na-
riadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1369 
o energetickom štítkovaní chladiacich spotrebičov a zrušuje de-
legované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010. 
 

60 dní 

TBT/EU/605 
5. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

externé zdroje elektrickej energie 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na 
ekodizajn externých zdrojov elektrickej energie podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušu-
je nariadenie Komisie (ES) č. 278/2009. 
 

60 dní 

TBT/EU/606 
8. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

osvetľovacie výrobky 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na 
ekodizajn svetelných zdrojov a samostatných ovládacích zariadení 
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125 /ES, 
a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 244/2009, (ES) 
č. (EÚ) č. 1194/2012. 
 

60 dní 
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TBT/EU/607 
8. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

zdroje svetla 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa naria-
denie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 o energe-
tickom označovaní svetelných zdrojov a ktorým sa zrušuje dele-
gované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012. 
 

60 dní 

TBT/EU/608 
8. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

kozmetické výrobky 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 
o kozmetických výrobkoch. Povolenie používania látky feny-
lénbis-difenyltriazín ako UV filtra za stanovených podmienok. 

 

60 dní 

TBT/EU/609 
9. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

výrobky na elektronické zobrazovanie (televízory, monitory a disp-
leje) 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na 
ekodizajn elektronických zariadení v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/125 / ES, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008, a zrušuje sa na-
riadenie Komisie (ES) 642/2009. Minimálne požiadavky na ener-
getickú hospodárnosť, maximálny príkon v určených režimoch 
(on-, standby-, network standby- and off-mode). 
 

60 dní 

TBT/EU/610 
9. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

výrobky na elektronické zobrazovanie 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, 
pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických obrazo-
viek, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 1062/2010. 
 

60 dní 

TBT/EU/611 
15. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

umývačky riadu určené pre domácnosti 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na 
ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosti podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008, a ktorým sa zru-
šuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010 a jeho sprievodné 
prílohy. 
 

60 dní 

TBT/EU/612 
15. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

umývačky riadu určené pre domácnosti 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa na-
riadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ 
ide o energetické označovanie umývačiek riadu pre domácnosť, 
a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 1059/2010 a jeho sprievodné prílohy. 
 

60 dní 

TBT/EU/613 
18. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

kozmetické výrobky 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy 
III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch a sprievodná príloha. 
Obmedzenie používania látky Climbazole ako konzervačného 
prostriedku do určených kozmetických výrobkov. 
 

60 dní 
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TBT/EU/614 
22. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

elektrické motory a pohony s variabilnou rýchlosťou 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na 
ekodizajn elektrických motorov a pohonov s variabilnou rýchlos-
ťou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 640/2009 a jeho 
sprievodné prílohy. 
 

60 dní 

TBT/EU/615 
22. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

práčky a kombinované práčky/sušičky určené pre domácnosti 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na 
ekodizajn pre práčky a kombinované práčky/sušičky určené pre 
domácnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/125/ES, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) 
č. 1275/2008, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie 
č. 1015/2010 a jeho sprievodné prílohy. 
 

60 dní 

TBT/EU/616 
22. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

práčky a kombinované práčky/sušičky určené pre domácnosti 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa naria-
denie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1369 o ener-
getickom označovaní práčok pre domácnosť a práčok/sušičiek 
pre domácnosti, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 1061/2010, smernica Komisie 96/60/ES a jej 
sprievodné prílohy. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1026 
30. 10. 2018 
 

Izrael 
 

spotrebiteľsky balené potraviny, označovanie 

Zmeny a doplnky záväznej normy SI 1145. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1027 
31. 10. 2018 
 

Izrael 
 

pivo a príbuzné sladové nápoje 

Zmeny a doplnky záväznej normy SI 407. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1028 
31. 10. 2018 
 

Izrael 
 

džemy, marmelády, ovocné želé a príbuzné výrobky 

Zmeny a doplnky záväznej normy SI 34. 
 

60 dní 

TBT/ISR/1029 
31. 10. 2018 
 

Izrael 
 

výkyvné požiarne dvere 

Zmeny a doplnky záväznej normy SI 1212, časť 1. 
 

60 dní 

TBT/JPN/607 
8. 10. 2018 
 

Japonsko 
 

farmaceutické výrobky, biologické výrobky 

Zmeny a doplnky požiadaviek na biologické výrobky (napríklad 
humánny sérový albumín a pH-4 upravený humánny imunoglo-
bulín vo forme injekcií). 
 

30 dní 

TBT/JPN/608 
10. 10. 2018 
 

Japonsko 
 

výrobky ovplyvnené genetickou modifikáciou (GM) a ich označovanie 

Súhrn zmien a doplnkov noriem na označovania uvedených 
potravín (GM labelling system). 
 

60 dní 
 

TBT/JPN/609 
15. 10. 2018 
 

Japonsko 
 

škodlivé látky  

Označenie štyroch substancií ako škodlivé látky, požiadavky 
v súlade so zákonom o kontrole jedovatých a škodlivých látok. 
 

60 dní 
 

TBT/JPN/610 
31. 10. 2018 
 

Japonsko 
 

koncové zariadenia, ktoré využívajú internetový protokol a sú 
pripojené k zariadeniam na digitálny prenos dát 

Ministerská vyhláška, ktorou sa ustanovuje čiastočná revízia 
vyhlášky o koncových zariadeniach. 
 

60 dní 
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TBT/KEN/741 
9. 10. 2018 
 

Keňa 
 

preprava nebezpečných tovarov, žieraviny 

Národná norma, požiadavky v uvedenej oblasti pokyny, pre vo-
dičov, záchranné služby a iné subjekty, ktoré sa zaoberajú mi-
moriadnymi udalosťami. 
 

12. 12. 2018 

TBT/KEN/742 
9. 10. 2018 
 

Keňa 
 

preprava nebezpečných tovarov, výbušniny 

Národná norma, požiadavky v uvedenej oblasti, pokyny pre 
vodičov, záchranné služby a iné subjekty, ktoré sa zaoberajú mi-
moriadnymi udalosťami. 
 

12. 12. 2018 

TBT/KEN/743 
9. 10. 2018 
 

Keňa 
 

preprava nebezpečných tovarov, horľavé kvapaliny 

Národná norma, požiadavky v uvedenej oblasti, pokyny pre vo-
dičov, záchranné služby a iné subjekty, ktoré sa zaoberajú mi-
moriadnymi udalosťami. 
 

12. 12. 2018 

TBT/KEN/744 
9. 10. 2018 
 

Keňa 
 

preprava nebezpečných tovarov, horľavé tuhé látky 

Národná norma, požiadavky v uvedenej oblasti, pokyny pre vo-
dičov, záchranné služby a iné subjekty, ktoré sa zaoberajú mi-
moriadnymi udalosťami. 
 

12. 12. 2018 

TBT/KEN/745 
9. 10. 2018 
 

Keňa 
 

preprava nebezpečných tovarov, plyny 

Národná norma, požiadavky v uvedenej oblasti, pokyny pre vo-
dičov, záchranné služby a iné subjekty, ktoré sa zaoberajú mi-
moriadnymi udalosťami. 
 

12. 12. 2018 

TBT/KEN/746 
9. 10. 2018 
 

Keňa 
 

preprava nebezpečných tovarov, štítky zmesových (viaczložko-
vých) výrobkov 

Národná norma, požiadavky v uvedenej oblasti, pokyny pre vo-
dičov, záchranné služby a iné subjekty, ktoré sa zaoberajú mi-
moriadnymi udalosťami. 
 

12. 12. 2018 

TBT/KEN/747 
9. 10. 2018 
 

Keňa 
 

preprava nebezpečných tovarov, organické peroxidy 

Národná norma, požiadavky v uvedenej oblasti, pokyny pre vo-
dičov, záchranné služby a iné subjekty, ktoré sa zaoberajú mi-
moriadnymi udalosťami. 
 

12. 12. 2018 

TBT/KEN/748 
9. 10. 2018 
 

Keňa 
 

preprava nebezpečných tovarov, oxidanty 

Národná norma, požiadavky v uvedenej oblasti, pokyny pre vo-
dičov, záchranné služby a iné subjekty, ktoré sa zaoberajú mi-
moriadnymi udalosťami. 
 

12. 12. 2018 

TBT/KEN/749 
9. 10. 2018 
 

Keňa 
 

preprava nebezpečných tovarov, pesticídy 

Národná norma, požiadavky v uvedenej oblasti, pokyny pre vo-
dičov, záchranné služby a iné subjekty, ktoré sa zaoberajú mi-
moriadnymi udalosťami. 
 

12. 12. 2018 

TBT/KOR/788 
11. 10. 2018 
 

Kórea 
 

zdravotnícke pomôcky 

Zmeny a doplnky normy ustanovujúcej požiadavky správnej vý-
robnej praxe v danej oblasti. 
 

60 dní 

TBT/KOR/789 
16. 10. 2018 
 

Kórea 
 

chemické látky 

Zákon stanovujúci legislatívny rámec pre chemické látky, ktoré 
spôsobujú alebo môžu spôsobiť ľuďom a zvieratám škodu 
v dôsledku ich karcinogénnych, mutagénnych a reprotoxických 
vlastností. 
 

20 dní 
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TBT/KOR/790 
16. 10. 2018 
 

Kórea 
 

chemické látky vyznačujúce sa karcinogénnymi, mutagénnymi 
a reprotoxickými vlastnosťami (CMR), chemické látky narúšajúce 
endokrinný systém (ECD), chemické látky so špecifickou toxicitou 

Postupy Ministerstva životného prostredia pri označovaná a oz-
namovaní chemických látok, ktoré predstavujú uvedené riziká. 
 

20 dní 

TBT/KOR/791 
16. 10. 2018 
 

Kórea 
 

nové chemické látky 

Určenie polymérových zlúčenín za látky podliehajúce oznamo-
vacím povinnostiam. 
 

20 dní 

TBT/KOR/792 
16. 10. 2018 
 

Kórea 
 

nové chemické látky 

Zmeny a doplnky vykonávacieho predpisu o registrácii a hodno-
tení chemických látok. 
 

40 dní 

TBT/KOR/793 
16. 10. 2018 
 

Kórea 
 

potraviny 

Nový vykonávací predpis o označovaní a ponuke/reklame pot-
ravinárskych výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/KOR/794 
25. 10. 2018 
 

Kórea 
 

kozmetické výrobky 

Zmeny a doplnky vykonávacieho predpisu o kozmetike, nové 
požiadavky na označovanie a uvádzanie zložiek, ktoré môžu 
spôsobiť alergie, zvláštne požiadavky na kozmetiku určenú pre 
deti. 
 

60 dní 

TBT/KOR/795 
25. 10. 2018 
 

Kórea 
 

kozmetické výrobky 

Zmeny a doplnky vykonávacieho predpisu o kozmetike, nové 
požiadavky na kvalifikáciu manažérov výroby a predaja uvede-
ných výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/KOR/796 
30. 10. 2018 
 

Kórea 
 

kozmetické výrobky, obmedzenia a zákazy prítomnosti určených 
látok 

Zmeny a doplnky vykonávacieho predpisu ustanovujúceho nor-
my na bezpečnosť uvedených výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/KWT/439 
18. 10. 2018 
 

Kuvajt klimatizačné zariadenia 

Národná norma, požiadavky na označovanie energetickej 
účinnosti klimatizačných jednotiek. 
 

60 dní 

TBT/LKA/37 
16. 10. 2018 
 

Srí Lanka motorové vozidlá 

Predpisy stanovujúce limitného hodnoty emisií motorových 
vozidiel. Dovoz motorových vozidiel, ktoré nespĺňajú stanovené 
požiadavky nie je dovolený. 
 

neaplikuje sa 

TBT/LKA/38 
31. 10. 2018 
 

Srí Lanka potraviny 

Návrh predpisu o potravinách ustanovujúci farebné rozlišovanie 
pri označovaní cukru, soli a tuku v potravinách. 
 

60 dní 

TBT/MEX/433 
12. 10. 2018 
 

Mexiko 
 

morská soľ vysokej kvality, produkovaná ručne 

Národná norma stanovujúca minimálne požiadavky na uvedený 
produkt, poľnohospodárska/potravinárska kvalita. 
 

7. 12. 2018 

TBT/MEX/434 
25. 10. 2018 
 

Mexiko 
 

germicídne zariadenia a látky (činidlá), ktoré ničia škodlivé mik-
roorganizmy vo vode určenej pre domácnosti 

Národná norma na posudzovanie účinnosti uvedených zariade-
ní a látok. Sanitárne požiadavky. 
 

21. 12. 2018 
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TBT/MEX/435 
31. 10. 2018 
 

Mexiko 
 

železničné systémy 

Národná norma stanovujúca požiadavky na železničné systémy, 
bezpečnosť a kontrola trakčných vozidiel (lokomotív). 
 

24. 12. 2018 

TBT/MOZ/14 
12. 10. 2018 
 

Mozambik 
 

žiarovky 

Technický predpis o zákaze žiaroviek na všeobecné použitie, sti-
muly na používanie zdrojov svetla s vyššou účinnosťou. 
 

60 dní 
 

TBT/MYS/79 
24. 10. 2018 
 

Malajzia liečivá, zdravotnícke pomôcky, kombinované výrobky pozostá-
vajúce z pomôcky a liečiva 

Pokyny týkajúce sa predkladania žiadostí a registrácie uvede-
ných zdravotníckych výrobkov. 
 

60 dní 
60 dní 

TBT/PHL/207 
29. 10. 2018 
 

Filipíny 
 

prídavné látky do potravín, mlieko a mliečne výrobky, nefermen-
tované sójové produkty 

Administratívny výnos, ktorým sa prijímajú národné normy 
v súlade s normami CODEX STANDARDS. 
 

30 dní 

TBT/PHL/208 
29. 10. 2018 
 

Filipíny 
 

sladené nápoje 

Administratívny výnos, ktorým sa revidujú predpisy týkajúce sa 
označovania potravinárskych výrobkov v spotrebiteľskom bale-
ní. Povinné deklarovanie typu sladidla. 
 

30 dní 

TBT/PRY/107 
3. 10. 2018 
 

Paraguaj 
 

motorové vozidlá a prívesy 

Technický predpis MERCOSUR, ktorým sa ustanovuje klasifiká-
cia motorových vozidiel a prívesov s ohľadom na schválenie, 
certifikáciu a registrácie v zmluvných štátoch MERCOSUR. 
 

30 dní 

TBT/SYC/4 
25. 10. 2018 
 

Seychely nápojové slamky vyrobené z plastov 

Predpisy o environmentálnej ochrane (2018), obmedzenie do-
vozu nápojových slamiek z plastov. 
 

60 dní 

TBT/THA/522 
25. 10. 2018 
 

Thajsko 
 

zariadenia na prípravu teplej úžitkovej vody (plynové bojlery) 

Oznámenie o tom, že uvedené výrobky sú komoditou podlie-
hajúcou kontrole a sú označované štítkami s povinnými údajmi. 
 

60 dní 

TBT/THA/523 
31. 10. 2018 
 

Thajsko 
 

potravinové prísady, enzýmy na spracovanie potravín 

Požiadavky pri udeľovaní povolení na uvedené potravinové prí-
sady, použitie za stanovených podmienok. 
 

60 dní 

TBT/TPKM/339 
18. 10. 2018 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

farmaceutické výrobky, patenty na liečivá, registrácia generic-
kých liečiv 

Predpis ustanovujúci náležitosti dohôd o patentových vzťahoch 
v oblasti liečiv. 
 

60 dní 
 

TBT/TUR/124 
17. 10. 2018 
 

Turecko súpravy gumových hadíc na nasávanie a vypúšťanie oleja  

Národná norma TS EN 1765, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TUR/125 
17. 10. 2018 
 

Turecko skrutky 

Národná norma TS 1035, požiadavky na výrobky. 
 

1. 11. 2018 

TBT/TUR/126 
17. 10. 2018 
 

Turecko spojovacie prvky, šesťhranné matice 

Národná norma TS 1026-77, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/TUR/127 
18. 10. 2018 
 

Turecko pásové remenice, kvalita a vyváženie v rámci zostavy 

Národná norma TS ISO 254, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/TUR/128 
17. 10. 2018 
 

Turecko drážkované remenice pre úzke klinové remene 

Národná norma TS ISO 5290, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TUR/129 
18. 10. 2018 
 

Turecko drážkované remenice pre spojené klasické remene typu V 

Národná norma TS ISO 5291, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TUR/130 
18. 10. 2018 
 

Turecko drážkované remenice pre remene typu V, systém založený na 
efektívnej šírke 

Národná norma TS ISO 9980, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TUR/131 
18. 10. 2018 
 

Turecko pásové pohony a remene typu V určené pre automobilový priemysel 

Národná norma TS ISO 9981, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TUR/132 
18. 10. 2018 
 

Turecko pásové pohony a remene typu V určené pre priemyselné aplikácie 

Národná norma TS ISO 5291, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/216 
23. 10. 2018 
 

Tanzánia plnotučná sójová múka 

Návrh Východoafrickej normy DEAS, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/217 
23. 10. 2018 
 

Tanzánia kompozitná (zmesová) múka 

Návrh Východoafrickej normy DEAS, požiadavky na výrobky. 

60 dní 
 

TBT/TZA/218 
23. 10. 2018 
 

Tanzánia zrno pochádzajúce z kultivarov Eleusine coracana (L.), určené na 
ľudskú spotrebu 

Návrh Východoafrickej normy DEAS, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/219 
23. 10. 2018 
 

Tanzánia zrno pochádzajúce z kultivarov Sorghum bicolor (L.) Moench, 
určené na ľudskú spotrebu 

Návrh Východoafrickej normy DEAS, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/220 
23. 10. 2018 
 

Tanzánia zrno pochádzajúce z kultivarov Vigna radiata, určené na ľudskú 
spotrebu 

Návrh Východoafrickej normy DEAS, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/TZA/221 
23. 10. 2018 
 

Tanzánia múčky, múky a granulované produkty vyrobené zo zrna kukurice 
Zea mays L, určené na ľudskú spotrebu 

Návrh Východoafrickej normy DEAS, požiadavky na výrobky. 
 

 

TBT/TZA/222 
23. 10. 2018 
 

Tanzánia múky vyrobené zo zŕn pšenice Triticum aestivum L., Triticum 
compactum Host alebo z ich zmesí, určené na ľudskú spotrebu 

Návrh Východoafrickej normy DEAS, požiadavky na výrobky. 
 

 

TBT/UGA/921 
5. 10. 2018 
 

Uganda 
 

jatočné telá a časti jatočných tiel hovädzieho dobytka 

Národná norma, požiadavky na uvedené produkty. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/922 
5. 10. 2018 
 

Uganda 
 

jedlé vnútornosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, ko-
ní alebo mulíc 

Národná norma, požiadavky na uvedené produkty. 
 

60 dní 
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TBT/UGA/923 
8. 10. 2018 
 

Uganda 
 

pitná voda, skúšky prítomnosti uránu 

Národná norma, požiadavky na skúšky vody. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/924 
8. 10. 2018 
 

Uganda 
 

pitná voda, skúšky prítomnosti organických zlúčenín 

Národná norma, požiadavky na skúšky vody. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/925 
8. 10. 2018 
 

Uganda 
 

pitná voda, povrchové vody a slané vody, skúšky prítomnosti tu-
hých látok  

Národná norma, požiadavky na skúšky vody. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/926 
10. 10. 2018 
 

Uganda 
 

zložené hnojivá (fyzikálne zmesi hnojív) 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/927 
10. 10. 2018 
 

Uganda 
 

zložené anorganické hnojivá (organicko-anorganické hnojivá) 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/928 
10. 10. 2018 
 

Uganda 
 

zložené mikrobiálne hnojivá. 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/929 
10. 10. 2018 
 

Uganda 
 

fermentované (nealkoholické) obilné nápoje 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/930 
10. 10. 2018 
 

Uganda 
 

nápoje odvodené od huby kombucha 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/931 
10. 10. 2018 
 

Uganda 
 

sladové obilné nápoje 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/932 
11. 10. 2018 
 

Uganda 
 

textilné vlákna určené na výrobu vlajky národnej Ugandskej re-
publiky (dva typy – na použitie v interiéri a exteriéri)  

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/933 
11. 10. 2018 
 

Uganda 
 

textílie a textilné výrobky určené pre domácnosti, označovanie 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/934 
11. 10. 2018 
 

Uganda 
 

lôžkoviny a obliečky na vankúše 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/935 
11. 10. 2018 
 

Uganda 
 

ropné produkty, určenie bodu vzplanutia 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/936 
15. 10. 2018 
 

Uganda 
 

mazacie oleje, skúšky penivosti mazacích olejov 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/937 
15. 10. 2018 
 

Uganda 
 

ropné produkty, určenie indexu viskozity 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/938 
15. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, meranie viskozity nových a použitých olejov  

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
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TBT/UGA/939 
15. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, meranie medzného zaťaženia a viskozity moto-
rových olejov po ochladení 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/940 
15. 10. 2018 
 

Uganda 
 

mazacie oleje, kvantitatívne stanovenie určitých prvkov (bárium, 
bór, vápnik, meď atď.) 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/941 
15. 10. 2018 
 

Uganda 
 

mazacie oleje, meranie strát odparovaním 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/942 
15. 10. 2018 
 

Uganda 
 

mazacie oleje, meranie charakteristík penenia 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/943 
15. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, meranie vysokoteplotných usadenín 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/944 
15. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, meranie prchavosti 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/945 
15. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, meranie charakteristík prevencie hrdzavenia 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/946 
15. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, meranie charakteristík inhibície tvorby usadenín 
v spaľovacom motore 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov.  
 

60 dní 
 

TBT/UGA/947 
17. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, stanovenie homogenity a miešateľnosti 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/948 
17. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, stanovenie piestových usadenín pri mierne zvý-
šenej teplote 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/949 
17. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, štandardná metóda na posudzovanie motorových 
olejov 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/950 
17. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, skúšobná metóda zdanlivej viskozity motorových 
olejov 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/951 
17. 10. 2018 
 

Uganda 
 

mazacie oleje, skúšobné metódy pre nízku teplotu, nízku šmyko-
vú frekvenciu, viskozitu/teplotnú závislosť mazacích olejov  

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/952 
17. 10. 2018 
 

Uganda 
 

ropné produkty, určenie prítomnosti síry 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/953 
17. 10. 2018 
 

Uganda 
 

vulkanizované termosetové gumy a termoplastické elastoméry 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky, skúšky. 
 

60 dní 
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TBT/UGA/954 
17. 10. 2018 
 

Uganda 
 

guma a gumené výrobky, skúšky vlastností, účinok pôsobenia 
kvapalín 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/955 
17. 10. 2018 
 

Uganda 
 

guma a gumené výrobky, skúšky tvrdosti pomocou durometra 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/956 
18. 10. 2018 
 

Uganda 
 

všetky výrobky, zhoda so špecifikáciami 

Národná norma ustanovujúca usmernenia a štatistické metodiky, 
pomocou ktorých dve strany (dodávateľ a prijímateľ) môžu po-
rovnať nezávislé výsledky testov s cieľom získať priradenú skú-
šobnú hodnotu (ATV) na účely riešenia sporu o kvalite výrobku. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/957 
18. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, meranie vplyvov na filtrovateľnosť motorových 
olejov po úprave vodou a suchým ľadom a krátkom (30 minúto-
vým) časom ohrevu 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/958 
18. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, skúšobná metóda na hodnotenie motorového 
oleja v súvislosti s vodnou emulgáciou (tvorba emulzie) 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/959 
18. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, meranie vplyvov na filtrovateľnosť motorových 
olejov po úprave rôznymi množstvami vody a dlhom (6 hodino-
vom) čase ohrevu 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/960 
18. 10. 2018 
 

Uganda 
 

mazacie oleje, štandardná skúšobná metóda na mnohoprvkové 
skúšky použitých a nepoužitých mazacích olejov, použitie me-
tódy ICP-AES 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/961 
18. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, štandardná skúšobná metóda na porovnávanie 
oxidácie motorových olejov s použitím aparatúry ROBO 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/962 
18. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, štandardná skúšobná metóda na stanovenie medz-
ného zaťaženia a zdanlivej viskozity motorových olejov pri nízkej 
teplote 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/963 
18. 10. 2018 
 

Uganda 
 

mazacie oleje, štandardná skúšobná metóda na síranový popol 
z mazacích olejov a prísad 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/964 
18. 10. 2018 
 

Uganda 
 

drevené krídla a zárubne dverí 

Národná norma, kódex správnej praxe na inštaláciu a údržbu 
uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/965 
18. 10. 2018 
 

Uganda 
 

drevené krídla a zárubne dverí 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/966 
18. 10. 2018 
 

Uganda 
 

nábytok, jedálenské stoly 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/UGA/967 
18. 10. 2018 
 

Uganda 
 

drevený nábytok na vybavenie knižníc 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/968 
18. 10. 2018 
 

Uganda 
 

kovový/oceľový nábytok na vybavenie knižníc 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/969 
25. 10. 2018 
 

Uganda 
 

materiály na výstuž betónu (výrobky z karbónových a sklených 
polymérových vlákien)  

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/970 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

výrobky z kovu/ocele, skrine, skrinky, kancelárske stojany a po-
môcky 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/971 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

kovové kartotéky na všeobecné kancelárske účely 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/972 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

pevné kovové kancelárske stoličky/kreslá 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/973 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

otočné a vyklápacie kovové kancelárske stoličky/kreslá 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/974 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

drevený nábytok vhodný do kancelárií, policové skrine a skrinky 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/975 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

kancelárske stoly s možnosťou vytvárania stolových zostáv 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/976 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

drevené postele určené na používanie s matracmi 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/977 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

kvapaliny obsahujúce polyméry, metóda na skúšanie stability za 
stanovených podmienok  

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/978 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

oleje do dieselových motorov 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/979 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky, skúšky. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/980 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

kvapaliny obsahujúce polyméry, metóda na skúšanie stability za 
stanovených podmienok  

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/981 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

motorové oleje, štandardná skúšobná metóda na meranie zdan-
livej viskozity motorových olejov pri vysokej teplote a vysokej 
šmykovej frekvencii pomocou viskozimetra 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
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TBT/UGA/982 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

minerálne oleje a produkty ich destilácie, štandardná skúšobná 
metóda na meranie pri vysokej teplote a vysokej šmykovej rých-
losti pomocou viskozimetra 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

60 dní 
 

TBT/UGA/983 
29. 10. 2018 
 

Uganda 
 

olej do dieselových motorov, štandardná skúšobná metóda na 
hodnotenie korozívnosti (spôsobovania hrdzavenia) 

Národná norma, požiadavky na skúšky uvedených výrobkov. 
 

 

TBT/UKR/142 
15. 10. 2018 
 

Ukrajina obuv 

Vyhláška Ministerstva hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukraji-
ny, ktorou sa schvaľuje technický predpis o označovaní materiálov 
použitých na výrobu obuvi určenej na predaj spotrebiteľovi. 
 

60 dní 

TBT/UKR/143 
15. 10. 2018 
 

Ukrajina výbušné materiály určené na priemyselné použitie 

Uznesenie kabinetu ministrov Ukrajiny, ktorým sa schvaľuje 
technický predpis o výbušných materiáloch na priemyselné 
použitie. 
 

neaplikuje sa 

TBT/URY/23 
15. 10. 2018 
 

Uruguaj látky a predmety prichádzajúce do styku s potravinami  

Technický predpis MERCOSUR, ktorým sa ustanovuje zoznam 
látok povolených na pridávanie do plastov a polymérových fólií 
určených na styk s potravinami. 
 

60 dní 

TBT/URY/24 
11. 10. 2018 
 

Uruguaj motorové vozidlá a prívesy 

Technický predpis MERCOSUR, ktorým sa ustanovuje klasifiká-
cia motorových vozidiel a prívesov s ohľadom na schválenie, 
certifikáciu a registrácie v zmluvných štátoch MERCOSUR. 
 

60 dní 

TBT/USA/1396 
5. 10. 2018 
 

USA 
 

chemické látky 

Úrad na ochranu životného prostredia EPA aktualizuje predpis 
o významnom novom použití (SNUR) v zmysle určenia 26 che-
mických látok, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti v súla-
de so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1397 
5. 10. 2018 
 

USA 
 

ľahké športové lietadlá 

Nové a revidované normy na ľahké športové lietadlá. Certifiká-
cia špecifikovaných lietadiel. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1398 
18. 10. 2018 
 

USA 
 

pekanové orechy 

Normy na stanovenie stupňa akosti pekanových orechov. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1399 
22. 10. 2018 
 

USA 
 

chemické látky 

Úrad na ochranu životného prostredia EPA aktualizuje predpis 
o významnom novom použití (SNUR) v zmysle určenia 28 che-
mických látok, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti v súla-
de so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1400 
23. 10. 2018 
 

USA 
 

chemické látky 

Federálne normy na bezpečnosť motorových vozidiel. Požiadav-
ky na svietidlá, reflexné zariadenia a podobné výrobky. 
 

neaplikuje sa 
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TBT/USA/1401 
23. 10. 2018 
 

USA 
 

chemické látky 

Úrad na ochranu životného prostredia EPA aktualizuje predpis 
o významnom novom použití (SNUR) v zmysle určenia 13 che-
mických látok, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti v súla-
de so zákonom o kontrole toxických látok (TSCA). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1402 
25. 10. 2018 
 

USA 
 

výrobky určené pre dojčatá a batoľatá 

Zmeny a doplnky požiadaviek na registráciu trvanlivých výrob-
kov určených pre malé deti. Definovanie trvanlivých výrobkov 
(napríklad nábytok), požiadavky stanovené v súlade so záko-
nom o posilnení bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov (CPSIA). 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1403 
25. 10. 2018 
 

USA 
 

ťažké vozidlá vybavené palubným diagnostickým systémom 

Zmeny a doplnky požiadaviek na palubné diagnostické systémy 
(OBD). Posilnenie a objasnenie požiadaviek na ich výkon, vyššia 
flexibilita pre výrobcov vozidiel. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1404 
25. 10. 2018 
 

USA 
 

citrusy 

Pomaranče, grapefruity, mandarínky a príbuzné ovocie dopesto-
vané na Floride a z dovozu. Zjednodušenie tabuliek na posudzo-
vanie veľkosti a akosti. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1405 
25. 10. 2018 
 

USA 
 

motorové vozidlá 

Program kooperačného výskumu motorových vozidiel s vyso-
kou alebo úplnou automatizáciou riadenia vozidla. 
 

26. 11. 2018 
 

TBT/USA/1406 
29. 10. 2018 
 

USA 
 

stavebníctvo, rezidenčný kódex 

Kódex ustanovujúci pravidlá týkajúce sa hydraulických potrubí, 
špeciálnych potrubných a skladovacích systémov, solárnych te-
pelných energetických systémov, palív atď. Požiadavky budú 
podliehať preskúmaniu v päťročných intervaloch. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1407 
29. 10. 2018 
 

USA 
 

prenosné klimatizačné zariadenia 

Požiadavky na energetickú účinnosť uvedených elektrických za-
riadení. 
 

neaplikuje sa 

TBT/USA/1408 
23. 10. 2018 
 

USA 
 

potraviny ako komodity ovplyvnené chemickými látkami 

Miera vystavenia uvedených výrobkov chemikáliám spôsobujú-
cim reprodukčnú toxicitu: Posúdenie rizík z hľadiska príjmu/kon-
zumácie priemerným spotrebiteľom. 
 

neaplikuje sa 

TBT/VNM/136 
18. 10. 2018 
 

Vietnam pranie, zariadenia určené pre práčovne 

Požiadavky na uvedené zariadenia a ich úspornosť, štítkovanie 
a povinné údaje na štítku. 
 

60 dní 
 

 

Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 

Číslo/Dátum 
 

Notifikujúca strana 
 

Charakteristika notifikácie Pripomienková
doba 

SPS/ARE/163 
15. 10. 2018 

Spojené arabské 
emiráty 
 

živá hydina, produkty hydiny vrátane mäsa, jednodňových kur-
čiat a násadových vajec pochádzajúcich z oblasti Plovdiv v Bul-
harsku 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít živočíšneho pôvodu 
a iných položiek. Prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej 
chrípky (HPAI). 
 

neaplikuje sa 
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SPS/AUS/458 
1. 10. 2018 
 

Austrália 
 

čerstvé ovocie, zelenina, rezané kvety a listy 

Návrh spoločnej analýzy rizík červcov a vírusových ochorení, 
ktoré môžu byť prenášané pri dovoze čerstvého ovocia, zeleni-
ny, rezaných kvetov a listov. 
 

27. 11. 2018 
 

SPS/AUS/459 
4. 10. 2018 
 

Austrália 
 

čerstvé plody Artocarpus altilis pochádzajúce z Fidži, Samoa a Tonga 

Požiadavky na biologickú bezpečnosť pri dovoze uvedenej ko-
modity. 
 

3. 12. 2018 
 

SPS/AUS/460 
24. 10. 2018 
 

Austrália 
 

produkty odvodené od lososov a lososovitých rýb pochádzajúce 
z Kanady, Dánska, Írska, Nórska, Filipín, Poľska, Švédska, Thajs-
ka, Spojeného kráľovstva a USA  

Požiadavky na biologickú bezpečnosť pri dovoze uvedených ko-
modít. Zmeny existujúcich požiadaviek na uvedené komodity, 
certifikácia a ošetrenie po dovoze. 
 

12. 12. 2018 
 

SPS/BDI/8 
26. 10. 2018 

Burundi 
 

rastliny, rastlinné produkty a iné položky 

Zákon o ochrane rastlín. 
 

25. 12. 2018 

SPS/BRA/1437 
1. 10. 2018 
 

Brazília semeno požltu farbiarskeho (Carthamus tinctorius) pochádzajú-
ce z Argentíny 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/BRA/1438 
2. 10. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, 2,4-D 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pes-
ticídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1439 
3. 10. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, Alpha-cipermetrin  

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pes-
ticídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/BRA/1440 
4. 10. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, Ethephon  

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pes-
ticídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1441 
5. 10. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, Metalaxil-M 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pes-
ticídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1442 
9. 10. 2018 
 

Brazília pesticídne látky, Etofenprox 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pesticíd-
nych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stanove-
ných podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1443 
9. 10. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, Chlorothalonil 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pes-
ticídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stano-
vených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/BRA/1444 
9. 10. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, Permethrin 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pesti-
cídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stanove-
ných podmienok. 
 

neaplikuje sa 

SPS/BRA/1445 
12. 10. 2018 
 

Brazília pesticídne látky, Trichoderma asperellum  

Zaradenie uvedeného biologického činiteľa do zoznamu aktív-
nych zložiek pesticídnych a hygienických výrobkov, povolenie 
použitia za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/BRA/1446 
12. 10. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, Acibenzolar-S-methyl  

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pesti-
cídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stanove-
ných podmienok. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/BRA/1447 
12. 10. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, Bacillus amyloliquefaciens 

Zaradenie uvedeného biologického činiteľa do zoznamu aktív-
nych zložiek pesticídnych a hygienických výrobkov, povolenie 
použitia za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/BRA/1448 
12. 10. 2018 
 

Brazília 
 

pesticídne látky, Aldicarb 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pes-
ticídnych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stano-
vených podmienok. 
 

60 dní 

SPS/BRA/1449 
12. 10. 2018 
 

Brazília  pesticídne látky, Acetamiprid 

Zaradenie uvedenej látky do zoznamu aktívnych zložiek pesticíd-
nych a hygienických výrobkov, povolenie použitia za stanove-
ných podmienok. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/BRA/1450 
26. 10. 2018 
 

Brazília  hlávky šalotky (Allium cepa var. Aggregatum) pochádzajúce 
z Francúzska 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

25. 12. 2018 
 

SPS/CAN/1210 
1. 10. 2018 
 

Kanada 
 

vajcia hydiny, mäso, tuk a vedľajšie produkty odvodené od ho-
vädzieho dobytka, kôz, ošípaných, koní a oviec, vrátane mlieka 
a iných komodít ovplyvnených uvedenou látkou 

Clodinafop-propargyl, návrh na stanovenie maximálnych limitných 
hodnôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

10. 12. 2018 

SPS/CAN/1211 
9. 10. 2018 
 

Kanada 
 

mletý vápenec 

Návrh Health Canada týkajúci sa povolenia na používanie mleté-
ho vápenca ako farbiva pri výrobe tvrdých a mäkkých cukríkov 
a do atramentov na nápisy na rôznych cukrovinkách. 
 

17. 12. 2018 

SPS/CAN/1212 
15. 10. 2018 
 

Kanada 
 

proteín-glutamináza odvodená od Chryseobacterium proteolyti-
cum AE-PG 

Návrh Health Canada týkajúci sa povolenia na používanie uvedené-
ho potravinárskeho enzýmu do rôznych potravinárskych výrobkov. 
 

23. 12. 2018 

SPS/CHL/578 
8. 10. 2018 
 

Čile 
 

hlodavce (Rodentia) 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených zvierat určených 
pre zoologické záhrady, na komerčné účely a na chov v domác-
nostiach. 
 

60 dní 
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SPS/CHL/579 
9. 10. 2018 
 

Čile 
 

potraviny 

Zmeny a doplnky zdravotných predpisov, aktualizácia požiada-
viek na označovanie potravín, údaje na etiketách. 
 

60 dní 
 

SPS/CHL/580 
25. 10. 2018 
 

Čile 
 

chladené a mrazené mäso hovädzieho dobytka, pochádzajúce 
z Kolumbie 

Dočasné obmedzenie dovozu uvedených komodít, prevencia ší-
renia slintačky a krívačky (FMD). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/CHL/581 
29. 10. 2018 
 

Čile 
 

hlodavce určené pre laboratória 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených zvierat, zvláštne 
požiadavky a úradné certifikáty. 
 

45 dní 
 

SPS/COL/294 
11. 10. 2018 
 

Kolumbia 
 

hydina ako obchodná komodita vrátane bojových vtákov (kohú-
tov) a hydiny z domácich chovov 

Zvláštne zdravotné opatrenia súvisiace s výskytom pseudomoru 
hydiny (Newcastle disease). 
 

neaplikuje sa 

SPS/COL/295 
11. 10. 2018 
 

Kolumbia 
 

cibuľky ľalií (Lilium) určené na obchodovanie a na výsadbu po-
chádzajúce z Holandska 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/COL/296 
11. 10. 2018 
 

Kolumbia 
 

hľuzy zemiakov (Solanum tuberosum L.) vrátane minihľúz (hľúz 
in vitro) pochádzajúce z Kórejskej republiky 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/COL/297 
11. 10. 2018 
 

Kolumbia 
 

semeno cibule (Allium cepa L.) pochádzajúce z Ruskej federácie 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity.  

60 dní 

SPS/COL/298 
12. 10. 2018 
 

Kolumbia 
 

hovädzí dobytok a byvoly, ošípané, kozy, ovce a iné druhy zvierat 
vnímavé na ochorenie FMD 

Mimoriadne zdravotné opatrenia na území Kolumbie, prevencia 
šírenia slintačky a krívačky (FMD). 
 

neaplikuje sa 

SPS/COL/299 
5. 10. 2018 
 

Kolumbia 
 

slintačka a krívačka (FMD) 

Uznesenie Kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu (ICA) 
ustanovujúce požiadavky na registráciu a kontrolu kvality vakcín 
proti slintačke a krívačke. 
 

60 dní 

SPS/CRI/202 
31. 7. 2018 
 

Kostarika 
 

živá hydina, jednodňové kurčatá, plodné vajcia, mäso a produk-
ty hydiny pochádzajúce z Los Angeles County, Kalifornia, USA 

Dočasné pozastavenie dovozu uvedených komodít, prevencia ší-
renia pseudomoru hydiny (Newcastle disease). 
 

neaplikuje sa  

SPS/CRI/203 
31. 7. 2018 
 

Kostarika 
 

živá hydina, jednodňové kurčatá, plodné vajcia, mäso a produk-
ty hydiny pochádzajúce zo Stanislaus County, California Kalifor-
nia, USA 

Dočasné pozastavenie dovozu uvedených komodít, prevencia ší-
renia vírusu vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa  

SPS/CRI/204 
31. 7. 2018 
 

Kostarika 
 

rezané drevo a guľatina 

Sanitárne požiadavky stanovené pre dovoz akéhokoľvek druhu 
dreva vo forme rezaného dreva alebo guľatiny. 
 

60 dní 
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SPS/ECU/214 
4. 10. 2018 
 

Ekvádor 
 

rastliny/sadenice brusníc (Vaccinium corymbosum) v umelom 
substráte, pochádzajúce z USA 

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 

SPS/EGY/87 
9. 10. 2018 
 

Egypt 
 

sadivové zemiaky 

Ministerská vyhláška stanovujúca dovozné fytosanitárne požia-
davky a špecifikácie na sadivo zemiakov na pestovateľský rok 
2018/2019. 
 

60 dní 

SPS/EU/274 
2. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

nové potraviny 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1293 z 26. septembra 
2018, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) 
2017/2470, pokiaľ ide o podmienky používania novej potraviny 
Lactitol. 
 

neaplikuje sa 

SPS/EU/275 
2. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

nové potraviny 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1132 z 13. augusta 
2018, ktorým sa povoľuje zmena požiadavky na určenie a špeci-
fické označovanie novej potraviny - Synthetic Zeaxanthin v súla-
de s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283, 
a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2017/2470. 
 

neaplikuje sa 

SPS/EU/276 
12. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

rastliny, rastlinné produkty a iné položky 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 
o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, a ktorým sa 
členským štátom povoľuje stanoviť dočasné výnimky z dôvodu ofi-
ciálnych skúšobných, vedeckých alebo vzdelávacích účelov, po-
kusov, selekcie odrôd alebo šľachtenia. 
 

60 dní 

SPS/EU/277 
12. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

produkty, živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) o osobitných pra-
vidlách vykonávania úradných kontrol pri produkcii mäsa a pro-
dukčných a sádkovacích oblastí živých lastúrnikov v súlade s naria-
dením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/625. Návrh 
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa ustanovujú 
jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol 
produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu v 
súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/625 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) 
č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly. 
 

60 dní 
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SPS/EU/278 
12. 10. 2018 

 

Európska únia 
 

produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ 
ide o podmienky za ktorých majú zásielky určitých zvierat a tovaru 
určeného na ľudskú spotrebu vstupovať do Únie. Návrh 
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa ustanovujú 
zoznamy tretích krajín alebo ich regiónov oprávnených na vstup 
určitých zvierat a tovaru určeného na ľudskú spotrebu do 
Európskej únie a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie 
(EÚ) 2016/759, pokiaľ ide o tieto zoznamy. Návrh vykonávacieho 
nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa ustanovujú vzorové úradné 
certifikáty pre určité zvieratá a tovar v súlade s článkom 90 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a kto-
rým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/759, 
pokiaľ ide o modelové certifikáty. 
 

60 dní  
 

SPS/EU/279 
24. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

Pediococcus pentosaceus 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1543 z 15. októbra 
2018 o povolení prípravku Pediococcus pentosaceus DSM 32291 
ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/EU/280 
24. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

kŕmne doplnky alginát sodný a alginát draselný 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1533 z 12. októbra 
2018 týkajúce sa povolenia alginátu sodného ako kŕmnej 
doplnkovej látky pre mačky, psy, iné zvieratá a ryby, ktoré nie sú 
určené na produkciu potravín a povolenia alginátu draselného 
ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky a psy. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/281 
24. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

kompozitné výrobky (vyrobené z dvoch alebo viacerých rôznych 
materiálov), seno a slama 

Návrh delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 2017/625, pokiaľ ide o kategórie zásielok, ktoré majú byť pod-
robené úradnej kontrole na miestach hraničnej kontroly. Nový 
zoznam kompozitných výrobkov. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/282 
30. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

kŕmne doplnkové látky, kmínová tinktúra (Cumin tincture) 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1559 zo 17. októbra 
2018 týkajúce sa povolenia kmínovej tinktúry (Cuminum cym-
inum L.) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/EU/283 
30. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

kŕmne doplnkové látky, dolomit-magnezit (Dolomite-magnesite)  

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1564 zo 17. októbra 
2018 týkajúce sa povolenia prípravku dolomit-magnezit ako 
kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat s výnimkou 
dojníc a iných prežúvavcov určených na mliečnu produkciu, od-
stavených prasiat a ošípaných určených na výkrm. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/EU/284 
30. 10. 2018 
 

Európska únia 
 

prípravky používané do krmív pre zvieratá, fumonizínesteráza 
(Fumonisin esterase) 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1568 z 18. októbra 
2018 týkajúce sa povolenia prípravku fumonizínesteráza produ-
kovaného z Komagataella phaffii (DSM 32159) ako kŕmnej 
doplnkovej látky pre všetky ošípané a všetky druhy hydiny. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/IND/224 
29. 10. 2018 
 

India 
 

potraviny, kontaminanty v potravinách 

Normy na bezpečnosť potravín. Zmeny a doplnky predpisov (2018) 
v zmysle ustanovenia limitných hodnôt kovových konta-
minantov, aflatoxínu a mykotoxínu v potravinách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/601 
23. 10. 2018 
 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti zvierat, mliečne výrobky, vajcia, živočíš-
ne produkty, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, cit-
rusy, mate, obilniny, živočíšne tuky a oleje 

Acibenzolar-S-methyl, revízia maximálnych limitných hodnôt re-
zíduí chemickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/602 
23. 10. 2018 

Japonsko 
 

ryby, zelenina, určité korene a hľuzy, ovocie a orechy, citrusy, ká-
va, čaj, korenia, obilniny, olejnaté ovocie, rôzne zrná, semená 
a plody, kakao a kakaové výrobky 

Probenazole, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí che-
mickej pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 

SPS/JPN/603 
10. 10. 2018 

Japonsko 
 

mäso a jedlé vnútornosti zvierat, živočíšne produkty, živočíšne 
tuky a oleje, mliečne výrobky,  

Morantel, revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí veteri-
nárneho liečiva v/na uvedených komoditách. 
 

60 dní 
 

SPS/KOR/618 
2. 10. 2018 
 

Kórea 
 

prídavné látky do potravín 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na prídavné látky do pot-
ravín, definovanie spracovateľských pomôcok, požiadavky na to-
xikologické údaje, ustanovenie a/alebo revízia prítomnosti urči-
tých látok, napríklad α-amyláza, β-karotén, L-glutamát. 
 

60 dní 

SPS/KOR/619 
15. 10. 2018 
 

Kórea 
 

potraviny 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny, ustanove-
nie a/alebo revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí 251 
pesticídnych látok. 
 

60 dní 

SPS/KOR/620 
22. 10. 2018 
 

Kórea 
 

potraviny 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií na potraviny, ustanove-
nie a/alebo revízia maximálnych limitných hodnôt rezíduí 236 
pesticídnych látok. 
 

60 dní 

SPS/KOR/621 
30. 10. 2018 
 

Kórea 
 

prírodné črevá párnokopytníkov 

Zmeny a doplnky zdravotných požiadaviek pri dovoze uvede-
ných produktov. Dovoz je možný za stanovených podmienok 
(teplota, ošetrenie soľným roztokom atď.). 
 

60 dní 

SPS/LAO/3 
2. 10. 2018 
 

Laos 
 

ošípané a produkty z ošípaných z Číny 

Pozastavenie dovozu uvedených zvierat a produktov, prevencia 
šírenia afrického moru ošípaných (ASF). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/MAR/56 
10. 10. 2018 
 

Maroko 
 

rastliny a rastlinné produkty 

Požiadavky pri dovoze rastlinných komodít a odvodených potra-
vinárskych výrobkov zahŕňajúce zdravotné, hygienické a fytosa-
nitárne aspekty, požiadavky na uplatňovanie systému analýzy ri-
zika a stanovenia kritických kontrolných bodov (HACCP). 
 

neaplikuje sa 
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SPS/MAR/57 
10. 10. 2018 
 

Maroko 
 

ovce a iné zvieratá vnímavé na uvedené ochorenie 

Ministerské nariadenie o osobitných opatreniach na boj proti ka-
tarálnej horúčke (Bluetongue disease). 
 

 

SPS/MEX/358 
5. 10. 2018 
 

Mexiko 
 

melóny (Cucumis melo) pochádzajúce z Hondurasu 

Požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

60 dní 

SPS/MOZ/6 
1. 10. 2018 

Mozambik produkty rybolovu a odvodené produkty, produkty určené na 
ľudskú spotrebu a ako krmivá pre vodné organizmy 

Návrh predpisu o hygiene, súvisiacich opatrenia a kontrole uve-
dených produktov. 
 

60 dní 
 

SPS/PER/788 
1. 10. 2018 
 

Peru 
 

pesticídne látky, agronomické, zdravotné a environmentálne aspekty 

Príručka o registrácii a kontrole chemických pesticídnych látok 
určených na poľnohospodárske účely. Spoločné postupy v člens-
kých krajinách Andského spoločenstva. 
 

60 dní 
 

SPS/PER/789 
15. 10. 2018 
 

Peru 
 

paprika (Capsicum annuum) pochádzajúca z Čile 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedenej komodity. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/425 
15. 10. 2018 
 

Filipíny domáce a voľne žijúce ošípané, produkty z ošípaných vrátane 
bravčového mäsa a spermií pochádzajúce z Bulharska, Českej re-
publiky, Moldavska, Južnej Afriky a Zambie 

Dočasný zákaz dovozu uvedených zvierat a komodít, opatrenia 
proti šíreniu afrického moru ošípaných (ASF - African Swine Fever). 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/426 
16. 10. 2018 
 

Filipíny  domáce a voľne žijúce ošípané, produkty z ošípaných vrátane 
bravčového mäsa a spermií pochádzajúce z Belgicka 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, opatrenia proti šíre-
niu afrického moru ošípaných (ASF - African Swine Fever). 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/427 
26. 10. 2018 
 

Filipíny domáca a voľne žijúca hydina vrátane vtáčej zveri pochádzajúce 
z Kalifornie, USA 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, opatrenia proti šíre-
niu pseudomoru hydiny (Newcastle disease). 
 

neaplikuje sa 

SPS/SAU/375 
15. 10. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

živé ryby, pstruhy dúhové (rainbow trout fish) pochádzajúce 
z bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko 

Dočasný zákaz dovozu uvedených rýb, opatrenia proti šíreniu 
ochorenia Infectious haematopoietic necrosis. 
 

neaplikuje sa 

SPS/SAU/376 
17. 10. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

živé ryby, kapre (cyprinus carpio) pochádzajúce z Kanady 

Dočasný zákaz dovozu uvedených rýb, opatrenia proti šíreniu 
ochorenia Koi herpesvirus. 
 

neaplikuje sa 

SPS/SAU/377 
25. 10. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

biele krevety (Penaeus vannamei) pochádzajúce z Malajzie 

Dočasný zákaz dovozu uvedených živočíchov, opatrenia proti ší-
reniu ochorenia Infectious myonecrosis disease. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/378 
25. 10. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

živé ryby rodu Tilapia pochádzajúce z Mexika 

Dočasný zákaz dovozu uvedených rýb, opatrenia proti šíreniu 
ochorenia Tilapia Lake Virus. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/SAU/379 
29. 10. 2018 
 

Saudská Arábia 
 

hovädzí dobytok pochádzajúci z Ukrajiny 

Ministerské oznámenie o umožnení dovozu uvedených zvierat 
pri splnení stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SLV/129 
1. 10. 2018 
 

Salvádor 
 

bitúnky 

Technický predpis o bitúnkoch, požiadavky na porážku zvierat 
a prípravu produktov na trh. 
 

60 dní 

SPS/THA/252 
2. 10. 2018 

Thajsko ochutené mlieko 

Požiadavky Thajskej správy pre potraviny a liečivá týkajúce sa 
uvedenej komodity. Požiadavky na ochutené mlieko, registrácia 
dovozcov. 
 

60 dní 

SPS/THA/253 
2. 10. 2018 

Thajsko mliečne výrobky 

Požiadavky Thajskej správy pre potraviny a liečivá týkajúce sa 
uvedených komodít. Požiadavky na mliečne výrobky, registrácia 
dovozcov. 
 

 

SPS/TPKM/471 
1. 10. 2018 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

rastliny, rastlinné produkty a iné regulované položky 

Súhrn zmien a doplnkov vykonávacieho predpisu o ochrane 
rastlín a karanténe. 
 

60 dní 

SPS/TPKM/472 
23. 10. 2018 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

produkty rybolovu a rybie výrobky 

Požiadavky na dovoz uvedených výrobkov, úradné certifikáty, 
bezpečnostné a hygienické podmienky vo vyvážajúcej krajine. 
 

60 dní 

SPS/TPKM/473 
23. 10. 2018 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

potraviny a položky súvisiace s potravinami (nádoby, obaly, ná-
činie, čistiace prostriedky) 

Predpisy na kontrolu dovážaných potravín a súvisiacich položiek. 
Predpokladom dovozu je splnenie stanovených požiadaviek. 
 

60 dní 

SPS/TPKM/474 
25. 10. 2018 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

vaječné výrobky, mliečne výrobky, želatína na potravinárske účely  

Požiadavky pri dovoze uvedených výrobkov, úradné certifikáty. 
 

60 dní 

SPS/UGA/37 
5. 10. 2018 

Uganda jedlé vnútornosti hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, ošípaných, 
hydiny, pštrosov atď. 

Národná norma, požiadavky na uvedené produkty, odber vzo-
riek a skúšky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/38 
13. 10. 2018 

Uganda jatočné telá a časti jatočných tiel hovädzieho dobytka  

Národná norma, požiadavky na uvedené produkty, odber vzo-
riek a skúšky. 
 

60 dní 
 

SPS/UGA/39 
15. 10. 2018 

Uganda sladové obilné nápoje 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

SPS/UGA/40 
15. 10. 2018 

Uganda fermentované (nealkoholické) obilné nápoje 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 
 

SPS/UGA/41 
15. 10. 2018 

Uganda nápoje odvodené od huby kombucha 

Národná norma, požiadavky na uvedené výrobky. 
 

60 dní 

SPS/UKR/127 
15. 10. 2018 
 

Ukrajina krmivá 

Zákon Ukrajiny o bezpečnosti a hygiene krmív. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/UKR/128 
15. 10. 2018 
 

Ukrajina poľnohospodárske produkty 

Nariadenie Ministerstva agrárnej politiky a potravín Ukrajiny 
o určení výrobkov, ktoré podliehajúcich štátnej kontrole na ur-
čených inšpekčných miestach. 
 

neaplikuje sa 

SPS/UKR/129 
16. 10. 2018 
 

Ukrajina potraviny a krmivá  

Návrh uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny, ktorým sa schva-
ľuje postup pri ustanovení osobitných požiadaviek na dovoz pot-
ravín a krmív. 
 

60 dní 

SPS/USA/3024 
4. 10. 2018 
 

USA ryby rodu Siluriformes (sumce a sumcovité ryby) 

Návrh Služby na kontrolu bezpečnosti potravín (FSIS) týkajúci sa 
zaradenia Vietnamu do zoznamu krajín, z ktorých je povolené 
vyvážať ryby a produkty rýb rodu Siluriformes do USA. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3025 
4. 10. 2018 
 

USA ryby rodu Siluriformes (sumce a sumcovité ryby) 

Návrh Služby na kontrolu bezpečnosti potravín (FSIS) týkajúci sa 
zaradenia Číny do zoznamu krajín, z ktorých je povolené vyvážať 
ryby a produkty rýb rodu Siluriformes do USA. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3026 
4. 10. 2018 
 

USA ryby rodu Siluriformes (sumce a sumcovité ryby) 

Návrh Služby na kontrolu bezpečnosti potravín (FSIS) týkajúci sa 
zaradenia Thajska do zoznamu krajín, z ktorých je povolené vy-
vážať ryby a produkty rýb rodu Siluriformes do USA. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3027 
15. 10. 2018 
 

USA vitamín D2 odvodený od húb v práškovej forme 

Správa pre potraviny a liečivá (FDA) predkladá oznámenie o pe-
tícii, ktorou spoločnosť Oakshire Naturals LP žiada o zme-
nu/doplnenie predpisov o potravinárskych prídavných látkach 
v zmysle povolenia bezpečného používania vitamínu D2 pochád-
zajúceho z húb v práškovej forme ako doplnkovej látky pre špe-
cifické kategórie potravín. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/USA/3028 
15. 10. 2018 
 

USA tráva ako krmivo a seno a iné komodity ovplyvnené rezíduami 
pesticídnej látky 

Flumioxazin, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3029 
22. 10. 2018 
 

USA rôzne komodity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Oznámenie Úradu na ochranu životného prostredia (EPA) 
o prijatí viacerých žiadostí týkajúcich sa stanovenia limitných 
hodnôt rezíduí pesticídnych látok v/na rôznych komoditách. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3030 
30. 10. 2018 
 

USA kukurica, jadrové ovocie, orechy rastúce na stromoch a iné ko-
modity ovplyvnené rezíduami pesticídnej látky 

Etoxazole, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí 
uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/USA/3031 
30. 10. 2018 
 

USA listov zelenina, kapusta a iné komodity ovplyvnené rezíduami 
pesticídnej látky 

Pyraclostrobin, ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezí-
duí uvedenej látky. 
 

neaplikuje sa 
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SPS/VNM/104 
15. 10. 2018 
 

Vietnam 
 

potraviny rastlinného pôvodu 

Obežník ustanovujúci postupy štátnej kontroly pri dovoze/vývoze 
potravín rastlinného pôvodu. Požadovaná dokumentácia, bezpeč-
nosť výrobkov. 
 

neaplikuje sa 
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