Zpráva o činnosti CEN/TC 227 WG 6
Gestor: Ing. Petr Svoboda, PRAGOPROJEKT, a.s.
1. Činnost WG 6 v roce 2017
CEN/TC 227/WG 6 měla zasedání 18. 5. v Berlíně. 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) a
návazně také tzv. PEF (Product environmental footprint – environmentální stopa produktu).
Svolavatel John Booth na jednání informoval o práci CEN TC/351 „Stavební výrobky –
posuzování uvolňování nebezpečných látek“, CEN TC154 WG13 “Nebezpečné látky ” a
CEN/TC 350 „Udržitelnost stavebních prací“.
V roce 2018 vstoupí v platnost nová technická specifikace pro posuzování uvolňování
nebezpečných látek CEN/TS 16637 „Stavební výrobky - Posuzování uvolňování
nebezpečných látek - Část 1, 2 a 3“. (Část 1 a 2 již vyšly jako ČSN P CEN/TS 16637-1 a -2).
Jejich názvy jsou „Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy“, „Část
2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu“. Část 3 se teprve připravuje. Její
název má být průtoková perkolační zkouška směrem vzhůru (Upflow Percolation Test PT).
V budoucnu bude třeba, aby CEN/TC 227 vypracovala dokumenty, jak tyto 3 technické
specifikace používat. V současnosti zastává CEN/TC 227 názor, že zkoušení asfaltových
směsí není třeba požadovat, protože asfaltová směs vyrobená v souladu s EN 13108 a s
použitím kameniva, které odpovídá EN 13043 nebo EN 13055, neuvolňuje regulované
nebezpečné látky v množství blízkém předepsaným hodnotám v žádném členském státě.
Byl diskutován návrh dokumentu „Pravidla produktových kategorií (PCR) pro silniční
materiály, Část 1: Asfaltové směsi“. Bylo dohodnuto doplnit změny, které byly projednávány
a poté rozeslat revidovaný dokument. Nedojdou-li již připomínky, bude dokument zaslán TC
350 k posouzení.
Krátce bylo též jednáno o Environmentálním prohlášení o produktu (EPD) a Pravidlech
produktových kategorií (PCR) pro další silniční materiály pro CEN/TC 227. Detailně o tom
nebylo jednáno, protože zatím není k dispozici žádný rámec pro tyto materiály

2. Uskutečněná zasedání komise, související jednání a jednání národních
aplikačních týmů
18. 5. 2017

jednání pracovní skupiny CEN/TC 227/WG 6 v Berlíně

12. 12. 2017 jednání týmu pro ŽP Sdružení pro výstavbu silnic v Praze

3. Činnosti souvisící s problematikou hodnocení nebezpečných látek v Rmateriálu
V roce 2017 byly odsouhlaseny normy na kamenivo. V této druhé generaci je obsažena
příloha, ve které jsou vyjmenovány zdroje kameniva, které přicházejí v úvahu pro získání
kameniva z druhotných zdrojů. V normě ovšem nejsou dosud uvedeny požadavky na
hodnocení nebezpečných látek obsažených v kamenivu. Je tedy proti původním
předpokladům definitivní, že se ve 2. generaci evropských norem neobjeví požadavky na
hodnocení kameniva z hlediska obsahu nebezpečných látek. Na jedné straně nemají výrobci
kameniva zatím povinnost provádět zkoušky na hodnocení nebezpečných látek v kamenivu,
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na druhé straně není žádný předpis, podle kterého by se postupovalo v případě, že se
vyskytnou problémy.
V rámci činnosti aplikačního týmu, kterým je tým pro ŽP Sdružení pro výstavbu silnic byla
připravena vyhláška, která v souladu s § 3 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., bude specifikovat
podmínky, kdy na movitou věc nemusí být pohlíženo jako na odpad (např. může být
považována za vedlejší produkt a nikoli odpad) a kdy odpad přestává být odpadem. A to
včetně stanovení hodnotících kritérií pro definované materiály a způsoby využití. Návrh
věcného záměru byl dokončen již v roce 2016, v roce 2017 MŽP připravilo paragrafové
znění, které bylo projednáno se zástupci týmu pro ŽP SVS a následně projednáno v rámci
mezirezortní komise. Cílem je definování podmínek, za kterých není na stanovené materiály
(asfaltové směsi, beton, zeminy) vznikající při stavbách a rekonstrukcích pohlíženo jako na
odpady. Rovněž se, pro situace kdy se odpadem staly, stanovují podmínky, kdy odpadem
býti přestávají. Nová vyhláška by měla být platná počátkem roku 2018

4. Jednání v roce 2018
Již bylo naplánováno jednání CEN/TC 227/WG 6, které se uskuteční dne 13. 2. 2018 v
Londýně.

V Praze dne 12. 12. 2017
Zpracoval: Ing. Petr Svoboda
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