Zpráva ze 43. zasedání CEN/TC 53
„Temporary works equipment“ (Dočasné stavební konstrukce)
Místo jednání:

BSI, Londýn

Datum jednání:

8.10. 2017 společná večeře, 9.10.2017 jednání

Předseda:

Marco Einhaus

Sekretář:

Billal Kiani

Zpracovatel zprávy: Ing. Ivan Kunst, CSc., nominovaný zástupce TNK č. 92, ÚNMZ za ČR
Délka cesty:

2 pracovní dny 8.10 a 9.10 2017

Pracovní a společenská večeře
Večeře den před jednáním se účastnilo14 delegátů, hradil si ji každý účastník sám.
Proběhla v příjemném prostředí a pomáhala nastolení a upevnění vztahů i debatě
k některým bodům z oboru.
Jednání
Účastnilo se 24 osob včetně sekretáře a předsedy ze zemí Rakousko, Německo, Švédsko,
Finsko, Norsko, Francie, Turecko, Anglie, Holandsko, Dánsko, Česká republika.
Bod 1 – Zahájení jednání
Jednání bylo zahájeno v 9:00 dle plánu, 15 min se čekalo na delegáty Francie a Turecka,
Francie dorazila, Turecko bylo stále na cestě, program jednání pak začal 9:15.
Bod 2 – Volba předsedy
Současný předseda Marco Einhaus byl na další 3 roky přijat všemi hlasy (hlasují vedoucí
delegací).
Bod 3 – Schválení programu jednání
Návrh programu jednání byl přijat beze změny.
Bod 4 – Volba zápisové komise
Komise byla sestavena a schválena všemi hlasy ze 3 osob jako trojjazyčná: Don Aers anglicky, Gabriel Staniul – francouzsky, Billal Kiani – německy.
Bod 5 – Přijetí zápisu z 42. plenárního zasedání v Berlíně 18.10.2016
Zápis z Berlína verze byl přijat dle opravené verze N 1062.
Bod 6 – Informace a diskuse k novým pravidlům váženého hlasování
Sekretářem Billal Kiani byla přednesená informace o nových pravidlech váženého
hlasování platných od 1.1.2017. Odkaz na kalkulační nástroj CEN bude v zápisu.

Podstatné upozornění - je doporučeno dávat pozor na to, že když země nezašle
hlasování ANO/NE, tedy hlasování se neúčastní (abstention) – dle nových pravidel není její
podíl ve váženém hlasování započten do 100%, ze kterých se počítá výsledek hlasování !!
Tedy vždy lépe hlasovat ANO/NE.
Bod 7 – program práce TC 53 / zpráva sekretáře
Dokument N 1064 zpráva o práci komise - nebyly žádné otázky ani připomínky.
Program práce - dokument N 1063 – podstatné zdůrazněné body nebo body z diskuse:
- Upozornění (znovu), že je lépe volit pro nebo proti, než vynechat hlasování a to ve
vazbě na rozhodování o revizi norem, které se automaticky po 5 letech dostávají do
stadia „Review“, tedy do rozhodování, zda revidovat nebo ponechat současné znění
na další období.
- V dokumentu N 1063 v textu označené jako „review until 2017-12-02“ jsou normy o
jejichž revizi se již do 2. prosince 2017 musí hlasovat.
- V následujících dnech 11.10.2017 se do tohoto stadia rozhodování zda revidovat
dostane EN 1298 a EN 12812 a v květnu 2018 pak normy EN 12811 a EN 12810.
- Protože na revizi EN 1298 se již předběžně začne pracovat v rámci WG 4 na jejím
jednání v listopadu 2017 v Berlíně ve vazbě na postup v EN 1004 debatovalo se, jak
nyní proces revize obecně probíhá.
- Předseda a sekretář vysvětlovali:
o „Review“ stadium startuje automaticky 5 let po schválení poslední platné
verze normy, každé čtvrtletí CCMC vyhlásí elektronické hlasování pro normy
v tomto stadiu a pak je 5 měsíců na hlasování, výsledky jsou předány do
příslušné TC a ta rozhodne o dalším postupu (potvrzení EN beze změny na
další období, revize EN, doplnění EN, zrušení EN).
o pokud se obecně ve stadiu „Review“ rozhodne, že revize Ano, teprve pak se
budou shromažďovat detailní připomínky / návrhy k obsahu revize, sestavovat
pracovní skupina, žádat o schválení projektu případně další WI hlasování při
změně rozsahu EN atd.
o O revizi EN se může hlasovat i dříve než za 5 let po vydání platné verze normy,
hlasování se provede na základě návrhu TC nebo BT, národního člena CEN, EC,
EFTA sekretariátu neb CCMC.
o Když se rozhodne o revizi, nemusí se hned začít, na dalším zasedání TC 53
může rozhodnout o přihlášení revizního projektu s termíny, tedy i když se
např. nyní do prosince rozhodne o nějaké revizi, tak se projekt revize může
přihlásit třeba na podzim 2018 po dalším TC 53 nebo se TC 53 sejde třeba
dříve ve 2018 atd. mnoho variant včetně různých lhůt a kombinací kroků
postupu).
o Může být i oficiální předběžná práce na revizi (preliminary work item) jako do
nedávna pracovala WG 15 – to má období nejdéle na 3 roky – pak se musí
registrovat oficiální projekt revize nebo se předběžná revize ukončí bez
dalších návazností.
- Debata od rakouské delegace - proč hlasovat jen systémem, proč odborně
nediskutovat na zasedání TC 53 a pak na něm hlasovat. Odpověď předsedy –
diskutovat na jednání můžeme, ale hlasovat je vhodnější systémově, aby všechny

země měli možnost se zapojit, i když se na TC 53 nedostaví. A diskuse na TC 53 je pro
základní otázky, podrobné body řeší pracovní skupina pro danou EN / aktivitu.
Bod 8 – zprávy předsedů aktivních pracovních komisí
Zpráva WG 4 pojízdná lešení
- Zprávu přednesl přítomný předseda Don Aers. Komise se sešla 5 x, jednání byla
pozitivní, dosáhlo se shody i na obtížných bodech a jejich řešení (např. pojízdná lešení
v normě již od výšky 0 m a ve vazbě na to řešení výstupu na nízká pojízdná lešení pod
2,0 m). Konečný návrh je předán sekretariátu TC 53, který v prosinci po kontrole a
editaci předá dokument na CEN odkud pak bude do poloviny března rozeslána pro
stadium Enquiry všem zemím, které budou mít 3 měsíce na případný překlad a
národní připomínky, které WG4 probere na jednání v červnu, předběžně plánovaném
do Prahy.
- Proběhla debata, jestli se EN 1298 má zahrnout do EN 1004 nebo samostatně
revidovat. Aby se nezdržela revize EN 1004, plán je probrat 1298 předběžně poprvé
na WG 4 v listopadu 2017 v Berlíně a pak zvážit, zda ji nechat jako samostatnou nebo
ji zapracovat do EN 1004 jako část 2 nebo jako přílohu.
- Gabriel Staniul, Francie - pro EN 1298 by měla být nová pracovní položka, můžeme
jednat dříve? Předseda sdělil. Že to je možné, ale že lépe z hlediska lhůt začít
neformálně, sekretář – oficiálně systémově automaticky časově revize 1298 začne 11.
října (systematic review).
- Předseda TC 53 poděkoval předsedovi WG 4 a členům.
WG 10 – nic nového, EN 13374 jde do publikace (předseda se nemohl dostavit)
WG 15 – Karl-Christian Fröhlich
- Rozhodli o názvu.
- Další úpravy viz zpráva WG 15.
- Doplnili lepené spoje.
- Poslali konečnou verzi na DIN, tam udělali editaci a v říjnu společně s EN 1004 pošlou
všem zemím pro souhlas pro stadium Enquiry
- Rakousko žádá, aby dokument měl oficiální název/číslo od CCMC pro jasnou
identifikaci v práci TC 53 a národních komisí, dle sekretáře CCMC toto automaticky
přidělí, ale lze požádat i dříve.
Bod 9 – Revize pracovního plánu (Business Plan) technické komise
Rozhodnutí o schválení pracovního plánu:
- Sekretář nedostal do dne 43. Jednání TC 53 žádné informace nebo reakce nebo
návrhy (viz rozeslaná výzva).
- Ani na tomto jednání TC 53 nebyly žádné připomínky.
Pracovní plán byl schválen všemi delegáty.
Bod 10 – Jednání s dalšími komisemi
10.1 – CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“ - byly poznámky jen z Francie a Španělska, ale
CEN/TC 248 je prý ve svém obsahu daleko od našeho oboru (například z hlediska sítí
jsou u rybářských sítí atd.).

10.2. – CEN/TC 135 – „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ - vyjednávač za TC 53
Karl-Christian Fröhlich sdělil, že tam není nic podstatného.
10.3. – SBS (Small Business Standards) - Christoph Bügler za SBS informoval, že vydali nový
dokument Guide 17, pošle na něj odkaz.
10.4. – CEN/TC 250 – „Stavební Eurokódy“ – vyjednávač za TC 53 Franz Ehrlich sdělil že:
− Lidé z TC 250 komentovali, že máme rozdíly mezi Eurokódy a normami na
lešení.
− Sekretářka TC 250 chce dostat zprávu o důvodech, proč se naše normy
v oblasti DSK v navrhování liší od obecných norem na navrhování z materiálů,
na zatížení atd..
− Prof. Hertle se za TC 53 potká s předsedou TC 250 a vysvětlí mu to – je to jen
nedorozumění, ti co se ptají prý nebyli technici z oboru navrhování, ale
úředníci.
− Franz Ehrlich bude pracovat s pracovní skupinou pod TC 250 pro zatížení
větrem, aby se vyjasnila pravidla pro „krátké zatížení větrem“ a také tuto
otázku budou teď řešit v rámci revize rakouské normy pro zatížení větrem.
− Pod TC 250 je pracovní skupina pro oblast navrhování konstrukcí z
„kompozitních materiálů“ (FRB) s cílem udělat Eurokód, Franz Ehrlich navrhuje
ať do té subkomise někoho vyšleme, zatím se ale žádný odborník pro tuto
specifickou oblast se zkušenostmi s navrhováním takových dočasných
konstrukcí za TC 53 nenašel.
11 – Jiné body k jednání
Mohou být organizace, které si požádají u CEN a získají přístup k TC 53 aktivitám /
dokumentům, ale nemohou se jich účastnit jako člen s hlasovacím právem. Očekává se jeden
takový požadavek a jeho schválení.
12 – Přijetí rozhodnutí
Vše co bylo projednáno bylo delegáty odsouhlaseno.
13 – Příští zasedání TC 53
Na jednání pozvalo TC 53 Švédsko do Stockholmu, všemi delegáty přijato, termín
předjednán na 18.10.2018 večeře, 19.10.2018 jednání.

Zapsal Ivan Kunst
9.10.2017

