Zpráva ze 40. zasedání CEN/TC 254/WG 6 konaného dne 19. října v
Milánu (Itálie)
Convenor Alberto Madella (AM) přivítal všechny členy. Omluvili se Michael Minot,
Lieve Glorie, Siitonen Pekka, Udo Simonis a G. Aganetti. AM krátce vysvětlil důvod
změny místa jednání a poděkoval všem za jejich účast navzdory této změně.
2. Schválení programu jednání
Návrh programu jednání, který byl na webové stránky WG 6 umístěn 21. září
(dokument N0261), byl přijat.
3. Přijetí zápisu z minulého zasedání uskutečněného 14. března 2017 (dokument
N0251)
Návrh zápisu byl probírán stránku po stránce a byl přijat jako konečný.
4. Vyhodnocení současných pracovních položek WI
AM shrnul situaci u normy WG 6 pro syntetika EN 17048 s odkazem na jednání SC 1
(Berlín, 6. září) a souvisící rozhodnutí po vyhodnocení dánského dokumentu
prezentovaného na minulém zasedání TC 254 (7. - 8. červen). V důsledku tohoto
dokumentu bude muset revize EN 14695 brát v úvahu rozhodnutí SC 1, pokud budou
přijata TC 254. Nová verze odpovědi na mandát M124 zaslaná do CEN technickou
komisí TC 254 byla připravena Annemarie Mewe za podpory AM; tato verze byla
pozitivně předložena TC (rozhodnutí 520) a nyní se nachází v CCMC kvůli schválení:
nová norma pro syntetika je na cestě, aby se již konečně stala oficiální normou. Stále
však panují obavy ze zpoždění uveřejnění v OJEU, ale to je v současnosti běžné i pro
mnoho jiných norem (a mimo kontrolu CEN).
5. Situace u EN 17048
AM detailně informoval o situaci prEN 17048. Zahájení Formálního hlasování začne
včas, ale musí se vzít v úvahu důsledek dánského dokumentu N1658. Gonzalo
Ascensao bude informovat komisi po proběhlé diskuzi na minulém jednání TC, a to se
jedná o obecný názor, že komise schválí dánský požadavek na změnu v článku 5.1
Vlastnosti výrobku – Obecně (EN 13707). Návrh SC 1 k řešení situace v EN 13707 byl
convenorem zapracován do návrhu EN 17048 k vyhodnocení WG 6. Návrh v podobě
dokumentu N0258 byl rozeslán všem členům. Convenor vysvětlil, že současné jednání
je, po diskuzi, kterou měl s CEN konzultantem J. Cuchem během jednání SC 1,
zejména věnováno vyhodnocení takového druhu možného řešení situace.
Okolo dánského požadavku včetně důsledků pro EN 17048 se uskutečnila široká
debata. Zvážil se i fakt, že CEN konzultant podpořil návrh SC 1 a v případě jeho
nepřijetí může zastavit proces EN 17048 a poslat ji zpátky na sekretariát WG 6 ke
splnění textu komise a rozhodnutí TC na návrh dánského dokumentu. Přijetí návrhu
by tedy ušetřilo čas ve schvalovacím procesu EN 17048, vyvarujícího se odmítnutí
komise a nového kroku „ nové ENQ + FV“. Současné jednání WG 6 by mohlo být předvyhodnocením návrhu SC 1 zástupců syntetik, pokud by to bylo přijatelné pro EN
17048. Členy WG 6 nebylo učiněno žádné rozhodnutí, ale byla učiněna obecná

dohoda, jako základ pro příští jednání WG 6, kdy EN 17048 bude opět na bodu
programu. Všichni členové tak budou mít mezitím čas k vyhodnocení možného řešení
a postarají se o sdílení návrhu v rámci národních orgánů. Členové WG 6 přijali možné
řešení od SC 1 jako zapracování do prEN 17048 a podpořili práci konvenora.
Akce 1: Všichni členové prodiskutují s jejich národními orgány možný text EN 17048
s novým článkem 4.1 a následujícími 4.2.6 a 4.2.7.
Akce 2: Convenor bude v kontaktu se sekretariátem a informuje členy WG 6 o
rozhodnutí komise k dokumentu N 1658.
6. Revize specifikace EN 14695
Konvenor prezentoval dokument WG 6 N 259 „návrh revize EN 14695 10-2017“.
Dokument byl prodiskutován a nový článek 4.1 a navazující změny podle návrhu SC 1
pro EN 1307 (v 4.2.6 a 4.2.7) byly uváženy jako možné řešení pokud se v rámci ENQ
zdůrazní předchozí dokument WG 6 nesplňující požadavek Dánska. Budou nezbytné
některé redakční aktualizace a bude třeba vyřešit určité znepokojení ohledně třetího
řádku v 4.2.9 podle ustanovení mandátu. Dále musí být aktualizována Tabulka ZA 3
v článku ZA 3.2, příloha ZA. Změny v dokumentu v rámci „běžných“ připomínek k prEN
17048 a návrhu SC 1 by bylo užitečné vyřešit v rámci připomínek ENQ.
Akce 3: Convenor zanese všechny změny uvážené jako vhodné během jednání do
nového návrhu EN 14695, založeného na návrhu obdrženého během jednání.
Jakékoliv změny (pokud budou nezbytné) podle rozhodnutí komise s odkazem na
dánský dokument, budou představeny na příštím jednání WG 6, kdy budou
k dispozici připomínky ENQ.
7. Revize EN 13375-2004
Dokument byl zaktualizován convenorem podle připomínek zaznamenaných během
minulého jednání WG 6 a zaslán Sekretariátu k zahájení procesu „ENQ+FV“.
8. Datum, čas a místo pro další zasedání
Před ukončením jednání bylo navrženo navázat příští jednání WG 6 na jednání SC 1,
konaného 15. března v Berlíně v budově DIN, neboť většina členů je zároveň členy
SC 1. Convenor požádá Maju Zimmer, zda by byla možnost zajištění místnosti
v budově DIN předchozí nebo následující den po jednání SC 1 a poté bude stanoveno
datum a místo příštího jednání
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