Zpráva z 28. zasedání CEN/TC 227 konaného dne 19. a 20. června v
Limassolu (Kypr)
Rudi Bull-wasser přivítal přítomné a zahájil jednání. Poděkoval CYS a Oddělení
veřejných prací Kypru za ujmutí se role hostitele. Po představení jednotlivých delegátů
oznámil Heinrich Els, že odchází do důchodu a toto jednání je jeho posledním
jednáním TC 227. TC 227 poděkovala Heinrichovi za jeho práci a úspěchy v TC 227 a
pracovní skupině WG 1 a popřála mu vše nejlepší do budoucna. Poté TC 227 uctila
minutou ticha památku na Martina Heslopa, který zemřel velice brzy tento rok. Jako
konvenor WG 2, plnící tuto funkci 16 let a vedoucí úkolové skupiny TG po dobu
pozoruhodných 26 let zanechal nesmazatelnou značku v normalizaci a bude
vzpomínán v TC 227.
Schválení programu jednání
Návrh programu jednání (dokument N 2865) byl všemi přijat.
Ustanovení komise pro usnesení
Goncalo Ascensao nabídl podporu sekretariátu v přípravě rozhodnutí během jednání.
Přijetí zápisu z 27. jednání CEN/TC 227 uskutečněného 13. a 14. června 2016 v
Berlíně
Zápis (dokument N 2735) byl přijat.
Zpráva z jednání panelu předsedů v Berlíně dne 19. 5. 2017
Bull-Wasser podal krátkou informaci z posledního jednání v Berlíně. Dále uvedl, že
panel předsedů je také otevřen pro delegované vedoucí z řad členů TC 227. Národní
orgány byly požádány o aktualizaci jejich delegovaných vedoucích.
Zpráva z manažerského centra CCMC
Goncalo Ascensao představil sebe a jeho roli v CCMC. Poté pokračoval prezentací
CCMC, která obsahovala příslušná rozhodnutí CEN/BT, nové změny a aktualizace
v postupech CEN a stav harmonizovaných norem v rámci CEN/TC 227.
Necitování norem v oficiálním věstníku
Pro řešení situace souboru norem EN 13108 vidí komise nutnost „delegovaných aktů“
neboli aktů v přenesené pravomoci, kterými lze mimo jiné stanovit a upravit třídy
vlastností nebo další hodnoty/kategorie podle nařízení evropského parlamentu a rady
(EU) č. 305/2011.
V následující diskusi mnoho členů kritizovalo současnou situaci. Neuveřejnění
souboru norem EN 13108 vede k problémům ve veřejných zakázkách (týká se 95 %
případů výrobků TC 227) a problémům u klientů (národní autority), kteří žádají nové
normy, které však nemůžou být použity pro CE značení.
Goncalo Ascensao vysvětlil, že uvedené „datum vydání“ a „datum zrušení“ ukládají
národním normalizačním orgánům povinnost vydat jejich převzaté EN a zrušit dřívější
převzaté EN. Zrušené normy národními normalizačními orgány lze stále zakoupit.
Období koexistence uvedené v OJEU je pro výrobce.
Závěr 1: Ve vztahu k souboru norem EN 13108 se uskuteční jednání s komisí, kde
bude přítomen Goncalo Ascensao, konvenor WG 1 a předseda TC 227.

Závěr 2: CEN/TC 227 bude pokračovat v diskuzi.
Zpráva sekretariátu CEN/TC 227
Zpráva sekretariátu byla všem rozeslána pod označením dokumentu N 2861 spolu
se stavem pracovních položek všech pracovních skupin CEN/TC 227 (N 2855 až N
2860).
Zprávy o činnosti WG a AHG komise CEN/TC 227
Zpráva sekretariátu byla všem rozeslána pod označením dokumentu N 2861 spolu
se stavem
1.CEN/TC 227/WG 1
Egbert Beuving prezentoval pomocí prezentace stav a práci WG 1.
TC 227 diskutovala téma přísad založených na EAD, které jsou v současnosti
povoleny podle výrobkových norem. Pokud bude vyžadována změna nebo dokonce
požadavek na vytvoření dokumentu pro přísady, tak to WG 1 prodiskutuje na příštím
jednání. Dále WG 1 obdržela informaci z Irska ohledně problematiky protismykových
vlastností ve vztahu k EN 13108-4.
Závěr 3: WG 1 se problematikou obdrženou od Irska bude zabývat, ačkoliv
výrobková norma nemůže řešit tuto problematiku vzhledem k jejímu omezení na
směs a ne na její použití. Revize EN 13108-4 tedy na základě požadavku Irska
neproběhne.
2.CEN/TC 227/WG 2
Lionel Odie prezentoval stav a práci WG 2.
TC 227 diskutovala potřebu nové pracovní položky pro EN 16333 „Kalové vrstvy pro
letiště“. WG 2 zahájí práce na normě a požádá zájemce ke vzniku normy z řad členů
(Finsko, Norsko a Švédsko) o spolupráci.
Závěr 4: Bylo rozhodnuto, že společné jednání AHG pro letiště a WG 2/TG 2 pro
kalové vrstvy se uskuteční k přezkoumání předchozí práce na návrhu. Pro tento úkol
jsou potřeba noví experti TG 2. Hlasování pro NWI a žádost o experty budou
zahájeny po tomto jednání.
3.CEN/TC 227/WG 3
Sergio Carrascon prezentoval stav a práci WG 3.
Soubor norem EN 13877 se v současnosti v revizi. Navržená změna úrovně systému
AVCP ze 4 na 3 v EN 13877-3 si vyžádá změnu mandátu. Zahrnutí kotevních tyčí
bude vysvětleno v odpovědi na mandát.
Dále WG 3 navrhuje přeskočit režim FV pro prEN 13880-8.
Závěr 5: Hlasování k rozhodnutí TC bude zahájeno a tabulka s vypořádanými
připomínkami bude rozeslána.
4.CEN/TC 227/WG 4
Markus Schumacher prezentoval stav a práci WG 4.
TC 227 diskutovala budoucnost FprEN 13285. Bylo učiněno rozhodnutí, že se
současná FprEN 13285 vydá jako neharmonizovaná (tedy bez přílohy ZA a
uveřejnění v OJEU), aby byly k dispozici technické úspěchy této revize.

Byla představena odchylka A z Estonska. TC 227 dále zažádá o novou předběžnou
pracovní položku v souvislosti s požadavkem na pokračování prací zharmonizovat
EN 13285. Konvenor vyzval členy, aby poskytli jejich zkušební metody pro další
revizi EN 13285.
Závěr 6: Hlasování k předběžné pracovní položce pro hEN 13285 a žádost o experty
pro CEN/TC 227/WG 4/TG 2 budou zahájeny.
5.CEN/TC 227/WG 5
Manfred Haider prezentoval stav a práci WG 5.
EN 13036-4 proběhla systematickou revizí v roce 2017. WG 5 je pro revizi. Bude
zažádáno o novou pracovní položku.
Závěr 7: Hlasování k předběžné pracovní položce pro revizi EN 13036-4 bude
zahájeno.
6.CEN/TC 227/WG 6
John Booth prezentoval stav a práci WG 6:
• Návrh dokumentu PCR bude rozeslán členům CEN/TC 227 před podáním
CEN/TC 350 k přezkoumání.
• Je potřeba podpora expertů z WG 2, 3 a 4 k dokumentu pro základní pravidla.
7.AHG „letiště“
John Cook podal krátkou zprávu. Poslední jednání AHG se uskutečnilo v březnu
2017.
Závěr 8: Aktualizovaný seznam členů AHG bude rozeslán členům TC 227.
Revidovaná odpověď na Mandát M/124
Goncalo Ascensao informoval, že požádal Joela Cuche, aby poskytl dopis vyjadřující
podporu komisi kvůli rychlejší odpovědi na předloženou revidovanou odpověď na
mandát.
Sekretariát CEN/TC 227
Předseda informoval členy, že se DIN vzdává sekretariátu CEN/TC 227 kvůli
nedostatku financí. Členové CEN budou informováni prostřednictvím CEN/BT a
budou požádáni k podání jejich zájmu (přihlášek) do 18. srpna 2017 v případě jejich
zájmu zajišťovat sekretariát.
Předseda se znovu pokusí o zvýšení financování pro německou přihlášku.
Datum, čas a místo pro další zasedání
Příští zasedání CEN/TC 227 se uskuteční ve Vídňi ve dnech 25 a 26. června 2018.

Zapsal dne 15. listopadu
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