Zpráva z 38. zasedání CEN/TC 254/WG 6 konaného dne 27. září v
Praze (ČR)
Convenor Alberto Madella (AM) přivítal přítomné. Andreas Bernhard, Keld Stoovgard,
Michel Minot, Udo Simonis, G. Aganetti a A. Baseggio se omluvili.
2. Schválení programu jednání
Návrh programu jednání, který byl na webové stránky WG 6 umístěn 31. srpna
(dokument N0229), byl všemi přijat.
3. Přijetí zápisu z minulého zasedání uskutečněného 1. března 2016 (dokument
N0217)
Návrh zápisu byl probírán stránku po stránce a byl přijat jako konečný.
4. Vyhodnocení současných pracovních položek a dalších úkolů WG 6
AM informoval o rozhodnutí TC k dokumentu N 1584 a připomněl členům, že nová
pravidla CEN požadují maximální zpoždění 9 měsíců od schválení pracovní položky
WI k prezentování výsledků WI na TC. To je případ některých reaktivovaných
pracovních položek WI popsaných v dokumentu TC N 1584 včetně revize EN 14695.
5. Situace u WI 00254169 – TG Syntetika (nyní prEN 17048)
AM informoval o situaci u WI 00254169 (nyní prEN 17048). Veřejné připomínkování
ENQ začalo zasláním na sekretariát a návrh prEN 17048 bude oficiálně dostupný na
konci září. Konzultant CEN již uplatnil negativní připomínky. Vyhodnocení těchto
připomínek bylo probíráno postupně jednu za druhou a konečný dokument byl
odsouhlasen a postoupen členům WG 6 pro informaci, SC 1 a poté sekretariátu TC.
K zahrnutí nové výrobkové normy, která nebyla předtím uvažována je potřeba vytvořit
novou odpověď na mandát M124.
Akce 1: Pro úspěšné formální hlasování AM změní prEN 17048 podle připomínek
konzultanta CEN a informuje včas sekretariát o změně odpovědi mandátu podle
pravidel CEN.
6. Revize specifikace EN 14695
Rozhodnutím N 493 z jednání TC bylo zařazení nové pracovní položky WI k revizi
EN 14695-2010. Předchozí WI byla zpožděna a zanikla (pravidla CEN). AM navrhne
nový dokument (rozesláno s pozvánkou na jednání na konci srpna), kde většina
předchozích připomínek k revizi normy byla již představena („návrh prEN 14695 rev
08-2016“). Dokument byl probírán stránku po stránce a některé připomínky
konzultanta CEN z prEN 17048 byly představeny v textu k vyvarování se druhému
negativnímu postoji. „Předmět“ byl aktualizován, stejně jako kapitola 4.1 a 4.3.8.
Kapitola 4.4 „Nebezpečné látky“ musí být revidována podle připomínek včetně
edičních úprav. Příloha ZA byla aktualizována.

Změněný dokument bude rozeslán členům WG 6 k získání jednotného názoru na
finální verzi, na příštím jednání WG 6, a poté bude prezentován na příštím jednání
TC k odsouhlasení a k zahájení režimu „ENQ+FV“.
Akce 2: Convenor zaktualizuje „návrh EN 14695 rev 08-2016“ založený na
připomínkách zaznamenaných během jednání a poté ho rozešle členům WG 6.
Nebyly obdrženy žádné novinky od TG Syntetika, s odkazem na rozhodnutí TC,
dovolit SC 2 vyvinout novou normu (např. aplikace s betonem ve vrchní vrstvě
nepokryté v prEN 17048). SC 2 podporuje myšlenku sloučení norem EN 13956 a EN
13967 do jedné, k pokrytí všech aplikací, včetně parkovacích stání s „ betonem ve
vrchní vrstvě“.
Byl znovu diskutován dopis z DIN vztahující se k připomínkám TC. Nebyly obdrženy
žádné další připomínky nebo laboratorní informace od posledního jednání WG 6, tak
byla záležitost uzavřena s potvrzením stanoviska WG 6 s odkazem na odpověď
dopisu DIN od convenora.
7. Nová pracovní položka: revize EN 13375-2004
Panuje zde stejná situace jako u revize EN 14695. TC schválila novou pracovní
položku WI (rozhodnutí N 505); AM navrhuje nový dokument (rozeslán s pozvánkou
na konci srpna); všechny předchozí změny byly posouzeny stránku po stránce.
Jedinou relevantní změnou bylo stažení asfaltových tříd k výrobě litého asfaltu
v článku 7.1.2 a 7.1.3 díky různým podmínkám v celé Evropě: odkaz na EN 13108-6
byl posouzen jako dostatečný.
Změněný dokument bude rozeslán členům WG 6 k získání jednotného názoru na
finální verzi, na příštím jednání WG 6, a poté bude prezentován na příštím jednání
TC k odsouhlasení a k zahájení režimu „ENQ+FV“.
Akce 3: Convenor zaktualizuje „návrh EN 13375 rev 08-2016“ založený na
připomínkách zaznamenaných během jednání a poté ho rozešle členům WG 6.
9. Platnost zkušebních protokolů a „otázka trvanlivosti“
„Doba platnosti“ certifikátů prezentována výrobci je stále oblast podniku, ale to nebylo
diskutováno; „otázka trvanlivosti“ byla vyjasněna: je to místní dohoda mezi
notifikovanými osobami a výrobci, ne legislativní návrh.
10. Datum, čas a místo pro další zasedání
Datum příštího jednání bylo ustanoveno přijetím nabídky paní Tatjany Boskovic.
Příští jednání se uskuteční 14. března 2017 za podpory ISS Beograd. Informace a
detaily k rezervaci hotelu a uspořádání jednání budou následovat v patřičný čas.

Akce 4: TB zajistí jednání dne 14. března v Bělehradu a informuje včas convenora
kvůli obeslání členů.

Zapsal dne 15. listopadu

Ing. David Matoušek
gestor WG 6

