Zpráva z 37. zasedání CEN/TC 254/WG 6 konaného dne 1. března v
Milánu (Itálie)
Convenor Alberto Madella (AM) přivítal všechny členy. Michel Minot, Norbert Tholl, G.
Aganetti a A. Baseggio se omluvili.
2. Schválení programu jednání
Návrh programu jednání, který byl na webové stránky WG 6 umístěn 10. února jako
dokument N0210, byl všemi přijat.
3. Přijetí zápisu z minulého zasedání uskutečněného 18. března 2015
(dokument N0203)
Návrh zápisu byl probírán stránku po stránce a byl přijat jako konečný s jedinou
editoriální změnou v bodě 4: „uzavřeno“ bylo vymazáno a nahrazeno „otevřeno“
(pracovní položka systémové revize EN 14695 musí být reaktivována).
4. Vyhodnocení současných pracovních položek WG 6 a dalších úkolů
AM informoval o nových číslech současných pracovních položek vzhledem
k rozhodnutí reaktivovat některé pracovní položky po posledním zasedání TC.
Dokument „Encl 2 CEN TC 254 WG6 situation“ potvrzuje nový číselný seznam (příloha
2). AM sdělí odpověď ze sekretariátu TC informující o sledování nové WI 00254169
(nová „syntetika pro mosty“), tj. „ENQ+FV“.
Akce 1: Convenor zkontroluje všechny návrhy v revizi k číselné aktualizaci podle
nových definic.
5. Revize zkušebních metod EN 14691 a EN 14694
Zkušební metody aktualizované AB a profesorem EE byly probrány stránku po stránce
a přijaty s minimem redakčních změn. Takto upravené verze budou předány
sekretariátu.
Ostatní revize: dokumenty N205, N206, N207 a N208 byly distribuovány 21. prosince,
ale tyto nejsou poslední verzí od AB; AM upozornil na redakční změny, které byly AB
již vyřešeny. Protože se jedná pouze o redakční aktualizace, tak správné verze budou
zaslány na sekretariát, včetně připomínek z jednání.
Akce 2: Convenor zaktualizuje revidované metody EN 14691 a EN 14694 a pozmění
je podle poslední verze od AB, poté je odešle na sekretariát k UAP, jak se dohodlo
na jednání TC.
6. Zpráva úkolové skupiny TG Syntetika k WI 00254169 (předtím 00254157
„EN 14695–část 2“)
AM zkontroloval, stránku po stránce, dokument N0209 (WI 00254169, „syntetické pásy
pro mosty“). Některé pozdější změny byly odsouhlaseny, jak bylo ukázáno projekcí na
plátně: v bodě 3.9, v tabulce 5.1, v tabulce 5.2 a v tabulce 5.3 byl přidán nový řádek
„nasákavost vodou“. V příloze ZA byl změněn také článek ZA.1. Nová verze přílohy
ZA (viz dokument N0214) byla plně implementována do WI 00254169. Změněný

dokument bude předán na sekretariát, jak nejrychleji to bude možné, kvůli jeho
schválení v režimu „ENQ+FV“ na příštím zasedání TC.
Akce 3: AM je pověřen zaktualizovat návrh WI 00254169 založený na změnách
zaznamenaných během jednání a zaslat ho sekretariátu jako oficiální text připravený
k prezentaci na TC 254 pro sledování v CEN (příloha 3, WI 00254169 po jednání
dne 1. března.
S odkazem na rozhodnutí TC pro vývoj nové normy (tj. aplikace s „betonem ve vrchní
vrstvě“, které nepokrývá prac. položka WI 00254169, ale jsou požadovány skupinou
SC 2) proběhlo jednání úkolové skupiny TG Syntetika 15. února ve Frankfurtu. AM a
US se zúčastnili a US podal zprávu. SC 2 „TG-Syntetika-pokryté aplikace“ podporuje
myšlenku rozpustit normy EN 13956 a EN 13967 do jedné, k pokrytí všech aplikací,
včetně parkovacích ploch (s „betonem ve vrchní vrstvě“); nová norma od WG 6, WI
00254169, vztažená k „syntetika s asfaltem ve vrchní vrstvě“ bude následovat svou
stopu. Dále byl ukázán návrh souhrnné tabulky k pokrytí všech druhů aplikací
syntetik. Zápis z jednání TG bude distribuován (viz příloha 4).
7. Dopis z DIN a Systematická revize EN 14695
Diskuze k dopisu z DIN (dokument N0213) byla velmi obsáhlá. Zde jsou některé
obavy. Měly by být navržené metody považovány za „funkční požadavky“? V
současnosti jsou využívány ve více zemích než jen v Německu (upozornil KS). Avšak
při psaní odpovědi na mandát tyto metody nebyly zmíněny! Žádná zmínka nebyla ani
při systematické revizi (viz dokument TC 254 N1452). Nevyřešenou otázkou bylo,
zda jsou tyto metody používány v Německu nebo mají přijít později. Byl zde
požadavek laboratorní zprávy, demonstrovat a podporovat výhodu takových metod
jako funkčních požadavků (upozornil AM); zde je „formální povinností“ convenora
shromáždit laboratorní odůvodnění o jakémkoliv navrženém zlepšení vlastností,
k vyhodnocení pro systém CE značení. V diskuzi proběhly rozdílné názory o potřebě
takových zkoušek v EN 14695. Výsledkem konsenzu bylo předat dopis a jeho
požadavky na příštím jednání komise TC 254. Pozitivní či negativní vyhodnocení
může být šířeji debatováno v TC, včetně připojení evropské jurisdikce. Členové WG
byly požádáni, aby informovali jejich zrcadlovou komisi, zatímco convenor oficiálně
odpoví DIN.
Akce 4: AM odpoví na dopis od zrcadlové skupiny DIN.
Verze návrhu systematické revize EN 14695 (dokument WG 6 N0156 Ammended
EN14695 2013 03 11) byla aktualizována s odkazem na CEN TR 16625 a s novou
přílohou ZA. Zde je třeba porozumět, v jakém vývojovém stádiu je práce na revizi.
Pracovní položka WI 00254087 odkazuje „vydáno“, takže se jeví, že je revize
pravděpodobně uzavřena.
8. Další témata týkající se WG 6: revize EN 13375-2004
Stejná situace jako v případě revize EN 14695, stejné rozhodnutí pro šetření, protože
návrh je již připraven pro schválení TC od posledního jednání v září 2015 (viz
dokument N0208). K uvedení WI 00254169 a přizpůsobení se názvu EN 14693 v EN
13375 mohou být některé ediční aktualizace potřeba. Je tedy nutné požádat o
reaktivaci pracovních položek WI na příštím jednání TC.

Akce 5: AM požádá sekretariát o sdělení situace v systematických revizích EN
14695 a EN 13375.
9. Platnost zkušebních protokolů
MZ vyjádřil určité obavy k vyhodnocení „období platnosti“ certifikátů prezentovaných
výrobci podle požadavků AVCP a ITT. Otázka byla členům otevřena pro informaci,
k porozumění jak dlouho by jakýkoliv certifikát měl být „v platnosti“. Diskuze bude
pokračovat na příštím jednání. Požadavek na informace z CEN TC a od konzultanta
budou nezbytné. AM to oznámí TC.
10. Datum, čas a místo pro další zasedání
Datum příštího jednání bylo ustanoveno během konzultace se všemi přítomnými;
bylo odsouhlaseno přijmout nabídku Davida Matouška ohledně uspořádání jednání
27. září v Praze. Informace a detaily k rezervaci hotelu a uspořádání jednání budou
následovat v patřičný čas.

Akce 5: DM zajistí jednání dne 27. září v Praze a informuje včas convenora
kvůli obeslání členů.

Zapsal dne 15. května

Ing. David Matoušek
gestor WG 6

