Záznam z jednání pracovní skupiny CEN/TC 227 WG 6 dne 21. 11. 2016 v Berlíně
Zasedání CEN/TC 227/WG 6 se uskutečnilo dne 21. listopadu 2016 v Berlíně.
Konvenor WG 6 John Booth informoval ve své zprávě o spolupráci s CEN/TC 351 Stavební
výrobky: hodnocení uvolňování nebezpečných látek, CEN/TC 350 Udržitelnost stavebních
prací. Spolupráce s těmito komisemi je zajišťována v součinnosti s CEN/TC 154 WG 13.
TC 351 nyní pracuje na následujících technických specifikacích:
-

-

TS 16637-1 specifikuje, jak výrobkové technické komise CEN a odborníci EOTA určují
odpovídající metodu pro stanovení uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze
stavebních výrobků do půdy, povrchových a podzemních vod,
TS 16637-2 popisuje zkoušku pro uvolňování nebezpečných látek z povrchu
monolitických, deskových nebo tabulových stavebních výrobků,
TS 16637-3 popisuje zkoušku posuzování uvolňování ze zrnitých stavebních výrobků.

CEN/TC 227 bude muset reagovat na schválení TS 2 a 3 a revizi TS 1 vytvořením
odpovídajících dokumentů. Dokumenty by měly popsat, jak aplikovat TS a také určit způsob
vzorkování, jak pro TS 2, tak pro TS 3. Stanovisko CEN/TC 227 je stále stejné, tzn., že není
zkoušení potřeba.
Uvolňování nebezpečných látek zahrnuje jak výrobu asfaltových směsí, tak pokládku.
Nebezpečné látky uvolňované v rámci výroby i pokládky jsou zahrnuty v REACH.
Také pracovní skupina CEN/TC 154/WG 13 pracuje na aplikaci TS 1 a 3 a žádá o pracovní
položku k přípravě tzv. Product Category Rules pro kamenivo.
Úkolem WG 6 je podporovat CEN/TC 227 ve všech věcech týkajících se udržitelnosti výrobků
v CEN/TC 227 včetně uvolňování nebezpečných látek (RDS) do ovzduší a „Environmentálniho
prohlášeni o výrobku“ (EPD). Egbert Beuving uvedl, že EAPA zpracovala „Základní pravidla
produktových kategorií“ (Core PCR) pro asfaltové směsi.
Základní pravidla produktových kategorií budou potřeba rovněž pro materiály v působnosti
CEN/TC 227 WG 2. V rámci komise WG 2 bude muset proběhnout diskuze, jak k vytvoření
pravidel přistoupit. Rozhodnutí bude muset zahrnout návrh zpracovatele návrhu pravidel.
Mandate M 350 musí být změněn v souvislosti s přechodem k hodnocení PEF (Product
environmental footprint = environmentální stopa produktu). V této souvislosti musí být
změněny normy TC 350, především EN 15804 Udržitelnost staveb – environmentální
prohlášení o produktu – základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů.

V Praze dne 12. 12. 2016
Zapsal: Ing. Petr Svoboda, zástupce v CEN/TC 227/WG 6

