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Zpráva
o gestorské činnosti v CEN/TC 227
v roce 2021
Úvod
Zpráva je členěna dle níže uvedených bodů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uskutečněná zasedání v CEN/TC 227, CEN/WG
Uskutečněná zasedání komise TNK 147, NAT/TC a NAT/WG
Pokrok ve schválených a zpracovaných EN
Informace o uskutečněném připomínkování a převzetí EN do ČSN
Předpoklad prací v roce 2021
Předpoklad prací v plánu normalizace (převod ČSN EN a tvorba dalších předpisů)
Celkové zhodnocení činnosti za rok 2021, doporučení, upozornění, různé

1. Uskutečněná zasedání CEN/TC 227, CEN/WG
Veškerá zasedání CEN/TC 227 a CEN/WG byla v 1. pololetí 2021 z důvodu koronavirové epidemie
vedena jen formou videokonferencí. Ve 2. pololetí byla některá jednání uskutečněna prezenčně
s možností online připojení.
32. zasedání CEN/TC 227 se konalo dne 19. 5. 2021 také formou videokonference.
Informace o uskutečněných jednáních jednotlivých WG jsou uvedeny ve zprávách gestorů.

2. Uskutečněná zasedání TNK 147, NAT/TC a NAT/WG
Schůzky NAT/TC, NAT/WG svolávají gestoři podle potřeby, pokud je třeba projednat připomínky
k nově došlým položkám, zkušenosti z používání evropských norem, příp. návrhy národních
ustanovení, které je třeba zapracovat do českých technických norem, tzv. dodatkových norem.
I tyto schůzky zastavila opatření v rámci koronavirové krize a veškerý styk byl uskutečňován pouze
pomocí mailové pošty.
Informace o jednáních NAT pro jednotlivé technologie jsou uvedeny ve zprávách gestorů.
Zasedání TNK 147 se vzhledem ke zhoršující zdravotní situaci rovněž nekonalo, mailem byla
rozeslána všem členům TNK zpráva o činnosti agentury ČAS, probíhajících revizích norem a
překladech evropských norem. Potřebná komunikace a informovanost členů TNK probíhá mailovou
poštou.

2.1 Zasedání CEN/TC 227 - 32. zasedání
Hlavním obsahem jednání CEN/TC 227 byla tvorba harmonizovaných norem:
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Předseda uvedl, že na nedávném zasedání předsedů WG byly opět diskutovány problémy s tvorbou
harmonizovaných norem a budoucnost harmonizovaných norem, a toto bylo také hlavním tématem
plenárního jednání CEN/TC 227, jak by měla CEN/TC 227 postupovat. Byla opět promítnuta
prezentace (N4246), která nastiňuje současnou situaci v rámci jednotlivých prací.
Možnosti přístupu k řešení:
1. Nepracovat na revizi hEN a očekávat pokrok od CEN a EC v rozhodnutí o změně CPR a Sreq.
2. Požádat CCMC / EC o zahájení vývoje nových pravidel standardizace, s žádostí o pokrytí každé
skupiny produktů TC 227.
3. Zahájit proces k deharmonizaci celého rozsahu norem TC 227 nebo části rozsahů.
4. Použít aktuální pokyny CCMC z JIS 5 a jiných k získání revidované odpovědi na pověření a
v souladu s nimi revidovat hEN v patřičnou dobu.
Jednání CEN/TC 227 se účastnila paní Pavlína Karagianni, výrobková manažerka CEN.
Paní Karagianni poskytla aktualizaci CCMC zaměřenou zejména na mandáty pro harmonizované
normy a aktualizace postupů CEN.
Je možno požádat o omezení povinného rozsahu, usnadnění a vyjasnění operativnosti základních
charakteristik (přejmenování EC, zahrnutí proxy atd.), vyloučení základních vlastností.
Nelze jej však použít k rozšíření původního rozsahu, není možno zahrnout žádné další
základní vlastnosti.
Každá navrhovaná změna ve srovnání s původním mandátem musí být odůvodněna v odpovědi TC
na mandát.
CEN-CENELEC vydal dva nové pokyny, které pomáhají TC splnit požadavky Evropské komise na
kritéria pro citaci. Je to Příručka 36 a Pokyny pro základní pravidla pro navrhování harmonizovaných
norem pro stavební výrobky. Paní Karagianni poté prošla několika rozhodnutí BT a upozornila, že
rozhodnutím BT 8/2020 bylo odsouhlaseno, že v případě, že TC požádá o odstranění odkazu na
legislativu z návrhu normy, na kterou se vztahuje mandát, je nutné rozhodnutí BT. Rozhodnutí BT v
CEN bude přijato v souladu s IR2 bodem 6.1.4, zatímco v CENELEC platí pravidelný rozhodovací
proces.
BT Projekt CPR Acquis bude zahájen v nadcházejících měsících a očekává se, že CEN obdrží
pozvání k účasti na práci.
Předpokládá se, že projekt bude také potřebovat spolupráci odborníků TC, a vzhledem k tomu, že
bude omezená doba pro odpovědi, paní Karaginni doporučila, aby TC byla připravena na to, že bude
požádána o pomoc.
Předsedové jednotlivých WG CEN/TC 227 ještě upřesní výše uvedené body možných postupů
v procesu harmonizovaných norem a tento dotazník bude rozeslán jednotlivým členům
(normalizačním institucím) k hlasování o dalším postupu.
Projednávání zpráv o činnosti skupin WG1, WG2, WG3, WG4, WG5 a WG6
WG1 (dokument N4305):
Brexio Gomez Meijide informoval o práci WG1 a poznamenal, že pro NWIP pro revizi EN 12697-47,
která byla uzavřena v dubnu a byla schválena, obdrželi ještě po termínu připomínky z Dánska.
Pracovní skupina však měla výsledky dotazníku uzavřené a připravené na schválení, další schůze
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pracovní skupiny se má konat až v září 2021. Proto gestor WG1 vypracoval dopis, který byl zaslán
dánské NSB s vysvětlením situace a žádostí, aby své připomínky podali až ve stadiu Enquiry.
Problém nesplnění požadavku na min. 5 odborníků pro zpracování nové pracovní položky nadále
způsobovaly zpoždění (např. s normou EN12697-47). Aby se tomu zabránilo, bylo přijato následující
opatření.
Akce 2: Členové CEN TC227 WG1 připomenou svým příslušným normalizačním institucím, aby uvedli
v odpovědi na novou položku jména svých reprezentantů, kteří se ankety účastnili a kteří je budou
zastupovat.
Je také potřebná „legalizace“ účasti některých členů TG2, kteří v tuto chvíli nejsou registrováni jako
členové WG1. S cílem umožnit činnost těchto odborníků v TG2, byla přijata následující akce:
Požadavek TC na napravení tohoto stavu byl důkladně projednán, ale zatímco někteří členové TC
podporovali zahájení diskusí o jejich potenciálním členství ve WG1, jiní toto odmítli.
Proto nebylo dosaženo shody.
WG2 (dokument N4301):
Pan Lionel Odie podal aktuální informace o práci WG2 a uvedl, že hlavní diskuse ve WG2 byla otázka,
co dále s harmonizovanými normami. Na tuto otázku by WG2 doporučila před zahájením revizí hEN
počkat na vývoj v CEN a EK a na změnu CPR, tak aby mandát pokrýval každou skupinu produktů TC
227.
Pan Odie také zmínil, že existuje několik norem, u nichž byl jejich další pokrok zastaven z důvodu
čekání na vyjasnění mezi CEN & EC (+ HAS konzultant).
Příští schůze WG2 se bude konat 27. a 28. října 2021.
WG3 (dokument N4306):
Pan Sergio Carrascon Ortiz informoval o práci WG3 a uvedl, že poslední schůzka WG3 se konala v
dubnu 2021.
Dále uvedl, že harmonizovaná pracovní položka EN 13877-3 Cementobetonové kryty - Část 3:
Specifikace pro trny byla dokončena, ale neschválena kvůli problémům s harmonizovanými
normami, především zavedením nových základních vlastností (průměrná pevnost spojení, jednotlivá
hodnota pevnosti spojení, trvanlivost), které nejsou zahrnuty v mandátu.
Nyní není na tuto situaci žádné řešení. Bude se tedy čekat a uvidíme.
Diskutována byla revize EN 13880-9 (zálivky za horka, zkušební metoda kompatility s asfaltovými
vozovkami). Tato norma již není považován za zajímavou ale nelze ji okamžitě zrušit, protože je
uvedena v EN 14188-1 (specifikace pro zálivky za horka). Při další revizi normy EN 14188-1 WG
odkaz odstraní a po té bude možno normu zrušit.
Příští schůzka WG3 se bude konat v dubnu 2022.
WG4 (dokument N4299):
Pan Stefan Janssen informoval o práci WG4 a uvedl, že naléhavě potřebují nového konvenora pro
TG1 (John Kennedy chce jít do důchodu) a zeptal se, zda by někteří odborníci na zkoušení
nestmelených a hydraulicky stmelených směsí z národních standardizačních institucí nebyli ochotni
tuto práci převzít.
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Pan Janssen poté uvedl, že revize EN 13286-50 (metody pro výrobu zkušebních těles Proctorovým
zařízením nebo vibračním pěchem) bude nezbytná, je nutná oprava chyby ve vzorečku, tuto chybu
zjistila Ukrajina.
Je nezbytně nutný nový konvenor i pro TG2, pan Janssen požádal přítomné experty, aby
kontaktovali své národní standardizační instituce a zjistili, zda je někdo ochoten tuto roli převzít.
Návrh WG4 pro TC 227 na další vývoj je čekat na „osud“ harmonizovaných norem pro kamenivo
CEN/TC 154 (CEN-schválení a HAS-konzultant letos v létě).
WG5 (dokument N4298):
Pan Manfred Haider podal zprávu o práci WG5 s tím, že byla diskutována potřeba revize EN 130367 (měření nerovnosti vozovek - zkouška latí). WG požádá o předběžnou pracovní položku.
Diskutována byla potenciální normalizace dynamických zařízení pro měření únosnosti vozovek, ale
pro tuto chvíli odloženo.
Byla diskutována otázka použití norem WG5 na cyklostezky, tato potřeba se ukazuje v několika
zemích. Sekretářka odpověděla, že byla v kontaktu s CEN a cyklostezky nepokrývá žádná jiná
komise CEN. Bylo uvedeno, že rozsah WG5 by mohl snadno pokrýt cyklostezky, ale je nutné změnit
rozsah její činnosti.
Obdržené připomínky, týkající se dokumentu pro TS o hlukové charakteristice vozovek, jsou stále v
diskusi. Byly diskutovány korelace mezi ISO 11819-1 a ISO 11819- 2 na základě dalších údajů z
Nizozemska. Korelace fungují dobře pro osobní automobily, ale méně pro nákladní automobily.
Pracovní skupina požádá o předběžnou pracovní položku.
WG6 (dokument N4302):
Pan John Booth informoval o práci WG6 a poznamenal, že pracovní skupina se setkala naposledy
13. dubna 2021, příští schůzka bude 7. října 2021 online.
Poslední setkání se zabývalo pouze cestou jak dále s normami pro PCR pro asfaltové směsi. Bylo
rozhodnuto, že nová TS bude zahrnovat fáze životního cyklu od výroby po zabudování (moduly A1
až A3) plus konec životnosti (moduly C1 až C4) a nad rámec životního cyklu pokrývající opětovné
použití a recyklaci (modul D). Tyto fáze jsou minimální, které mohou nově být zahrnuty pod EN
15804 EPD.
Zahrnutí dopravy na staveniště a zabudování (moduly A4 a A5) budou ještě zváženy.

3. Pokrok ve schválených a zpracovaných EN
Informace o vydání norem jsou uvedeny ve zprávách jednotlivých gestorů.

4. Informace o uskutečněném připomínkování a převzetí EN do ČSN
Připomínkování norem vzhledem k CEN/TC 227 průběžně probíhá ve skupinách, jak jsou gestorům
jednotlivých WG předávány, data vyhlášení v ČR i zrušení národních konfliktních norem jsou
dodržována.
Sumarizace norem vydaných, připravených k vydání a norem, u nichž proběhlo nebo probíhá
formální hlasování, je uvedena ve zprávách jednotlivých gestorů.
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5. Předpoklad prací v roce 2022
Práce ve skupinách je zaměřena hlavně na sběr zkušeností se zavedenými normami a na přípravu
revidovaných znění.
V některých WG se podle potřeby připravují některé nové normy

6. Předpoklad prací v plánu normalizace (převod ČSN EN a tvorba dalších předpisů)
Probíhají práce na zpracování revizí norem, postupně probíhají dotazníkové akce pro sběr
zkušeností, názorů a dat potřebných k vypracování revidovaných znění. V roce 2021 probíhá
formální hlasování ke konečným návrhům revidovaných norem a přebírání dalších revidovaných EN
do soustav ČSN.
Do 11. 12. 2021 budou členské státy hlasovat o dalším osudu harmonizovaných norem, odpovídat
se bude na tyto okruhy možnosti přístupu k řešení:
1. Připravit se na možný vývoj budoucího systému SReq.
2. Zahájit proces k trvalé deharmonizaci výrobkových norem TC 227.
3. Použít aktuální pokyny CCMC ke zpravování revidované odpovědi na mandát a odpovídajícím
způsobem revidovat harmonizované normy. (Tento postup byl již dříve vyzkoušen, ale byl
neúspěšný).
4. Nepracovat na harmonizovaných normách a vyčkat.

7. Celkové zhodnocení činnosti za rok 2021, doporučení, upozornění, různé
Požadované cíle práce CEN/TC 227 jsou průběžně plněny, i když je veškerý styk veden většinou
jen elektronickou formou.

Ing. Marie Birnbaumová, 24. 11. 2021
gestor CEN/TC227

