Zpráva z jednání CEN/TC 154/SC3 v Bruselu
Gestor CEN/TC 154/SC3: Ing. Petr Svoboda, PRAGOPROJEKT, a.s.
Termín gestorské cesty: 16. 1. 2014
Program jednání:
1. ÚVOD
2. ZPRÁVY JEDNOTLIVÝCH ZÁSTUPCŮ ČLENŮ CEN
3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ
4. SITUACE VE SCHVALOVÁNÍ VÝROBKOVÝCH NOREM
5. PRACOVNÍ PLÁN SUBKOMISÍ
5.1 SPOLEČNÉ PRACOVNÍ PROCEDURY
5.2 HORIZONTÁLNÍ TÉMATA
5.3 PŘIPOMÍNKY K TECHNICKÝM ZÁLEŽITOSTEM
5.4 ÚPRAVA NOREM DO SOULADU S CPR (ZA PŘÍLOHY)
6. REVIZE NORMY EN 16236
7. RŮZNÉ
8. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ DALŠÍHO JEDNÁNÍ
9. ZÁVĚR JEDNÁNÍ

Cíl cesty:
Na programu jednání, které bylo společné pro všechny subkomise a pracovní skupiny
CEN/TC 154 mělo být původně schválení připomínek k výrobkovým normám. Předpokládalo
se projednání těchto připomínek ve zrychleném připomínkovém řízení (UAP). Vzhledem
k tomu, že bylo potřeba zapracovat i technické změny, což není možné učinit v rámci UAP,
bylo rozhodnuto zrušit platnost norem z roku 2013 s tím, že nadále zůstávají v platnosti
normy původní, v případě normy EN 13043 se jedná o verzi z roku 2004.
Důležité závěry z jednání
Jednání zahájil Jean-Marc Vanbelle, který přivítal delegáty v zastoupení předsedy CEN/TC
154 Johna Laye, který se nemohl jednání zúčastnit.
Experti jednotlivých zemí se představili, Joel Cuche zodpovědný za harmonizaci norem
v CEN/TC 154 se nemohl zúčastnit, protože je externím konzultantem a ještě v lednu 2014
neměl uzavřenu smlouvu s CEN.
CCMC (Manažerské centrum CEN a CENELEC) vrátilo normy publikované v roce 2013 zpět
do připomínkového řízení UAP, v kterém ovšem není možné provádět technické změny,
proto byly pracovní skupiny a subkomise CEN/TC 154 požádány o přípravu připomínkového
řízení k výrobkovým normám, které zohlední opravy verze 2013 provedené CCMC, změny
odsouhlasené na jednání CEN/TC 154 v září 2013 a přizpůsobí normy nařízení CPR.
CEN/TC 154 rovněž žádá CCMC nezveřejňovat verze 2013 v OJEU evropské komise, tzn.,
že původní verze zůstávají v platnosti.
Následně představili svoji představu předsedové jednotlivých subkomisí a pracovních skupin.
Markus Schumacher, předseda subkomise pro kamenivo pro asfaltové směsi připravil revizi
normy na základě verze schválené v září roku 2010.
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Na společném jednání subkomisí bylo doporučeno schvalovat nové verze výrobkových
norem standardním systémem CEN enquiry/final vote. Tento přístup ještě musí schválit
CEN/TC 154.
Dále bylo diskutováno, zda vydat normy pouze v angličtině, Německo s tímto přístupem
souhlasí, Francie je proti, proto budou nejspíše zpracovány všechny jazykové verze.
Návrhy norem by měly být zpracovány do konce června s tím, že počátkem července by
měly být zaslány ke schválení v rámci CEN enquiry.
Bylo rozhodnuto, že všechny výrobkové normy budou mít shodnou podobu, co se
týká tabulek, pak hodnoty platné pro danou normu budou zvýrazněné, neplatné šedě
stínované. Bude zkontrolováno, aby ve všech normách na kamenivo byly shodné definice.
Byla zpracována norma pro systémy řízení výroby EN 16236 v úkolové skupině TG 1
subkomise SC 6. Poslední verze byla zaslána pracovním skupinám a subkomisím
k připomínkám.
Byly domluveny termíny setkání subkomisí a pracovních skupin tak, aby byly co nejdříve
obnoveny práce na výrobkových normách.
SC 1 bude mít jednání v únoru 2014, SC 2 a SC 3 se sejdou 4. dubna 2014, WG 10 bude
mít jednání 28. dubna 2014.
Zpracoval: Ing. Petr Svoboda, PRAGOPROJEKT, a.s.
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