Zpráva z jednání CEN/TC 154/SC3 v Duisburgu
Gestor CEN/TC 154/SC3: Ing. Petr Svoboda, PRAGOPROJEKT, a.s.
Termín gestorské cesty: 14.6.2017
Program jednání:
1. ÚVOD
2. ZPRÁVY JEDNOTLIVÝCH ZÁSTUPCŮ ČLENŮ CEN
3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ
4. SCHVÁLENÍ USNESENÍ Z 24. JEDNÁNÍ DNE 6.- 6. 11. 2016 V DUISBURGU
5. INFORMACE Z JEDNÁNÍ CEN/TC 154
6. PROJEDNÁNÍ A PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK K NORMĚ EN 13043
7. BUDOUCÍ ČINNOST
8. RŮZNÉ
9. PŘÍPRAVA DALŠÍHO JEDNÁNÍ
10. ZÁVĚR JEDNÁNÍ

Cíl cesty:
Na programu jednání bylo domluvit další postup CEN/TC 154/SC3 poté, co došlo ke
komplikacím v procesu uveřejnění v OJEU. Aby se předešlo situaci, která panuje např. u
norem na asfaltové směsi, kdy byly normy CENem vydány, ale nebyly publikovány v OJEU.
Důležité závěry z jednání
Výrobkové normy na kamenivo tj. především EN 12620 Kamenivo do betonu, EN 13043
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných
dopravních ploch, EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené
hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby byly CEN/TC 154 formálně schváleny. Vzhledem
k tomu, že nové normy nejsou plně v souladu s příslušným Mandátem, bylo nutné přistoupit
k vytvoření tzv. „Delegovaného aktu“, kde jsou všechny změny popsány. Předpokládá se, že
pokud dojde ke schválení tohoto dokumentu, nic nebude bránit v uveřejnění norem v OJEU.
Je ovšem možné, že s velkou pravděpodobností některé členské země CENu uplatní
připomínky, které nebyly dříve přijaty, což celý proces může opět zkomplikovat.
Předseda SC 3 Markus Schumacher přednesl závěry ze všech relevantních jednání
týkajících se vzniklé situace. Přestože norma EN 13043 podobně jako další výrobkové normy
na kamenivo prošla Formal vote, následně bylo zasláno negativní stanovisko CEN
konsultanta. Proces publikace norem tak byl zastaven. Musejí být provedeny změny
v normách, aby byly splněny požadavky pro citaci v OJEU. Dojde k setkání předsedy
CEN/TC 154 se zástupci Evropské komise, aby bylo domluveno, jaký rozsah změn bude
nutné učinit. Do konce září 2017 by měl být připraven dokument k zahájení procedury tzv.
Delegovaného aktu. Delegovaný akt je zajišťován v Evropském parlamentu, kde se jím bude
zabývat malá komise. Předpokládá se dvojstupňový proces schválení Enquiry/formal vote.
Na jednání CEN/TC 154 bylo domluveno, že budou přípustné pouze minimální technické
změny.
Následně byly diskutovány dílčí drobné změny, které bude pravděpodobně nutné učinit.
Některé připomínky byly přenechány k dořešení na jednání SC 4.
Členové SC 3 se domluvili, že již nebude nutná další schůzka, pokud by potřeba nastala,
bude termín jednání oznámen na livelinku. Markus Schumacher také na závěr oznámil, že již
v budoucnu nebude convenorem EN/TC 154/SC3.

Zapsal: Ing. Petr Svoboda, PRAGOPROJEKT, a.s.

1

