CESTOVNÍ ZPRÁVA

z účasti na zasedání CEN/TC 229/WG4
Betonové prefabrikáty - společná ustanovení
A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Účastník cesty: Ing. Václav Vimmr, CSc.
Místo zasedání: Brusel, Belgie, FEBE, Boulevard du Souverain 68
Datum konání: 14. září 2016
B) PODROBNÉ ÚDAJE:
Zasedání probíhalo podle předem ohlášeného programu.
1. Zasedání zahájil předseda TC 229/WG4 G. Bernardeau.
2. Program zasedání (dokument N 827) byl přijat bez připomínek.
3. Rovněž záznam z předešlého zasedání WG4, které se konalo 11. února 2015
(dokument N 826) byl přijat bez připomínek.
4. Stěžejním bodem zasedání bylo podrobné projednávání situace týkající se
vývoje EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty. Bylo
nezbytné zažádat o novou pracovní položku pro revizi této EN. V hlasování
„pro“ se vyslovilo 18 zemí, pouze Německo bylo proti, když 3 neaktivní
členové se zdrželi hlasování. Zřejmě bude třeba nové hlasování pro omezený
rozsah revize. Návrh bude předložen TC 229 do konce roku 2016. Výsledky
hlasování lze očekávat v polovině roku 2017.
Pravidla kategorizace výrobků. Návrh normy prEN 16757 byl odeslán k anketě
CEN. Připomínky byly projednány v pracovní skupině WG5 6. září 2016. Při
příštím zasedání CEN/TC229 bude rozhodnuto, zda předložit normu
k formálnímu hlasování.
EU je v zásadě spokojena s implementací CPR do výrobkových norem.
A. Rimoldi si není jistý, že závěr je tak jednoznačný, některé nejasnosti
přetrvávají.
5. Příští zasedání
Termín příštího zasedání 26. 4. 2017 v Bruselu (spolu se zasedáním WG1),
popřípadě 11. 7. 2017 v Paříži.
C) ÚKOLY PLYNOUCÍ Z JEDNÁNÍ
Je zřejmé, že novému sedmému požadavku CPR 305/2011 je věnována
mimořádná pozornost, zejména vlivům na životní prostředí a udržitelnost rozvoje.
Tuto tendenci je třeba pečlivě sledovat a vyhodnocovat vzhledem k různým
druhům konstrukcí.

D) ZHODNOCENÍ CESTY
Program vlastního jednání WG4 byl velmi krátký. Proto je pro většinu účastníků
užitečné, když se jednání WG4 koná bezprostředně po zasedání WG1.
E) PŘIVEZENÉ MATERIÁLY
Veškeré materiály CEN/TC 229 WG4 jsou distribuovány sekretariátem skupiny
(CERIB) elektronicky a jsou pod heslem dostupné na portálu francouzského
normalizačního institut AFNOR.
Pozn.: Oficielní záznam ze zasedání nebyl dosud vypracován. Cestovní zpráva je
sestavena na základě poznámek účastníky cesty.

V Praze dne 19. září 2016
Ing. Václav Vimmr, CSc.
zástupce v CEN/TC 229/WG4

