Zpráva z jednání CEN/TC 154/SC3 v Berlíně
Gestor CEN/TC 154/SC3: Ing. Petr Svoboda, PRAGOPROJEKT, a.s.
Termín gestorské cesty: 9. – 10. 11. 2015
Program jednání:
1. ÚVOD
2. ZPRÁVY JEDNOTLIVÝCH ZÁSTUPCŮ ČLENŮ CEN
3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ
4. SCHVÁLENÍ USNESENÍ Z 22. JEDNÁNÍ DNE 4. 4. 2014 V BERLÍNĚ
5. SITUACE VE SCHVALOVÁNÍ VÝROBKOVÝCH NOREM
6. DISKUZE NAD PŘIPOMÍNKAMI V RÁMCI CEN ENQUIRY K EN 13043
7. DISKUZE NAD PŘIPOMÍNKAMI V RÁMCI CEN ENQUIRY K EN 16236 VZTAHUJÍCÍM SE
K EN 13043
8. RŮZNÉ
9. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ DALŠÍHO JEDNÁNÍ
10. ZÁVĚR JEDNÁNÍ

Cíl cesty:
Na programu jednání bylo vypořádání velkého množství připomínek zaslaných k EN 13043
v rámci CEN enquiry. Přestože bylo jednání naplánováno na 2 dny, nebyly vypořádány
všechny připomínky, ale pouze připomínky týkající se kameniva. K parametrům filerů bude
svoláno samostatné jednání, stejně tak budou na samostatném jednání projednány
připomínky k normě EN 16236 vztahující se k normě EN 13043.
Důležité závěry z jednání
Jednání zahájil convenor Markus Schumacher a v úvodu byl domluven způsob
vypořádávání připomínek, Vzhledem k tomu, že všechny normy na kamenivo (13043, 12620,
13242, 13139) obsahují shodné tabulky s parametry vlastností, veškeré připomínky týkající
se těchto tabulek je potřeba ještě projednat v rámci CEN/TC 154. Metodické záležitosti pak
budou předmětem jednání tzv panelu předsedů všech subkomisí. Připomínky týkající se
pouze EN 13043 budou vyřešeny v rámci SC 3.
Mezi připomínky obecného metodického charakteru patří připomínka ke způsobu určení
parametrů vhodných pro jednotlivé výrobkové normy. Parametry, které nejsou pro danou
normu vhodné, jsou nyní vystínovány šedě. Několik států ovšem s tímto způsobem značení
nesouhlasí a požaduje, aby byly ponechány všechny kategorie k volbě na národní úrovni.
Příznivci šedého stínování zase argumentují, že je potřeba, aby uživatelé norem měli
představu, které parametry jsou vhodné z hlediska užití kameniva zvolit. Zástupce ČR byl
pro variantu zachování stínování.
V dalším průběhu bylo projednáno několik set připomínek, u záležitostí, které se týkají pouze
normy EN 13043, bylo přijato rozhodnutí. U záležitostí, které přesahují rámec SC 3, byly
připomínky postoupeny k vyřešení CEN/TC 154 nebo panelu předsedů.
Výsledkem jednání jsou 2 tabulky, a to tabulka vyřešených připomínek a tabulka připomínek,
které je nutné vyřešit v rámci jiné komise.
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Připomínky k textu a tabulkám týkajícím se filerů a vypořádání připomínek k normě EN
16236 pro systémy řízení výroby budou projednány na samostatném jednání. Termín
jednání bude stanoven na základě hlasování členů elektronickou formou, jednání bude
naplánováno na počátek roku 2016.

Zpracoval: Ing. Petr Svoboda, PRAGOPROJEKT, a.s.
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