Cestovní zpráva z jednání 75. TB EOTA
konaného dne 30.1. a 31.1.2013 v Bruselu, Belgie
Účastníci cesty:
Ing. Václav Hadrava, TZÚS Praha, s.p.
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Časový harmonogram:
29.1.2013
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Místo jednání:
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Výsledky jednání:
Jednání 75. TB EOTA zahájil předsedající pan S. del Pozo z ITEC, byli zmíněni omluvení
členové a představeni noví zástupci. Po zahájení byl projednán a schválen návrh programu
pro toto jednání (viz přílohu, která je součástí tohoto dokumentu).
Během jednání dorazil také Tapani Mikkeli za EK - viz část „Horizontální záležitosti“.
Agenda, Action List, zápis z minulého jednání
K zápisu z minula byla pouze jedna připomínka ze strany IETcc týkající se použitelnosti
ETAG 016 a 034. Byla provedena kontrola úkolů dle Action List, projednáváno postupně.
Úkoly ze strany TZÚS byly splněny v termínu.
EOTA Masterlist
Seznamy jsou průběžně aktualizovány. J. Blaisdale připravil těsně před jednání ce
nejaktuálnější přehled. Byl také prezentován seznam běžících žádostí - čekajících na
vyjádření EC/SCC. Vzhledem k tomu, že se neví, jak to poběží pod CPR, nelze říct, že nemá
vůbec smysl zasílat nové žádosti. Možná strategie je taková, že se žádosti budou zasílat a
uvidí se, co s tím EC bude dělat. Diskutují se záležitosti ohledně přechodu CPD-CPR, ale nic
nového v tomto ohledu není známo.
G. Kohlmaier: existují dvě podobné žádosti, které by se mohly sloučit pod CUAP 01.07/06
(Flexible plug expansion joints for road bridges with flexible filling based on advanced
polyuretane). Důvod odchylky od ETAG 032 je stejný/podobný. Je ale potřeba upravit
existující CUAP.
Stav záležitostí vztahujících se k ETAG
Podávány informace k jednotlivým semestrálním zprávám, případně komentovány
přítomným convenorem nebo zástupcem příslušné Schvalovací osoby. Tentokrát byla
předložena pouze jedna semestrální zpráva ze strany WG ETICS (Hadrava).
Na úrovni ExCom momentálně žádné ETAG k připomínkám nejsou.
Progress File ETAG 001
Zaslán na EK, čeká na schválení.
Progress File ETAG 002
Zaslán na EK, čeká na schválení.
Progress File ETAG 003

Zaslán na EK, čeká na schválení.
Progress File ETAG 004
Zaslán na EK, přišly připomínky - sice spíše formálního charakteru, ale je dohodnuto,
že budou vypořádány.
Progress File ETAG 006
Zaslán na EK, čeká na schválení.
Progress File ETAG 007 a 012
Zaslán na EK, čeká na schválení.
Progress File ETAG 013
Většina problémů byla vyřešena na jednání 10.1.2013, finální dokument by měl být k
dispozici do 5 týdnů. Bude následovat opětovné kolečko v rámci ExCom a potom bude
ETAG zaslán na EK.
Progress File ETAG 015
Zaslán na EK, čeká na schválení.
Progress File ETAG 020-1 až 5 včetně tří příloh
Zaslán na EK, čeká na schválení.
Progress File ETAG 008
Zaslán na EK, čeká na schválení.
ETAG 030 - Spojovací kolíky pro konstrukční spoje,
ETAG 028 - retardéry hoření,
ETAG 032 - dilatační závěry pro mosty
Jedná se o nové ETAGy, u nichž by nedokončení mělo nepříjemné důsledky
z hlediska finančních příspěvků. K ETAG 030 DIBt zaslalo připomínky a CSTB je
zpracovává. ETAG 028 a 032 byly zaslány na EK, čekají na schválení.
Progress File ETAG 016
E. Lahoz: chtějí dokončit revizi do konce února a potom rozeslat WG na připomínky (2
týdny). Snad se věc podaří dotáhnout aspoň do stavu schváleného PF, ale není jisté,
jestli se podaří zaslat včas na EK a získat oficiální schválenou verzi.
Progress File ETAG 026 a 027
Zaslány na EK, přišly připomínky od A. Pinneyho.
Progress File ETAG 029
Bude brzy zaslán na EK.
CUAPy
J. Blaisdale připravil čerstvý seznam nedávno dokončených CUAP a obecná čísla
ohledně CUAP v přípravě. Celkem vydaných CUAP nebo jejich revizí je 291. O 170
žádostech nejsou žádné zprávy, 76 žádostí bylo staženo žadatelem.
Horizontální záležitosti
V. Leoz (EK) jde do důchodu za 2 měsíce, není známa náhrada. Jeho nadřízený se
nedávno změnil. Celá struktura oddělení stavebnictví se mění. EK chtěla zasahovat do
nominace TAB (na což nemá nárok), chce aspoň potvrzovat. V. Leoz slibuje EOTA

maximální snahu dokončit rozdělané greenlighty a ETAGy. Principy fungování nové
EOTA se intenzivně diskutují mezi řídícím výborem EOTA a T. Mikkellim.
T. Mikkelli: Normální schvalování členskými státy trvá minimálně 2 měsíce. Zvažujeme
požádat o zkrácenou reakci. Je také snaha zkrátit komunikaci neformální cestou (emaily,…). Co se týče ETA-format - v CPR dle čl. 26 se říká, že EK to provede jako
“implementing act”. Musí jít na formální konzultaci na SCC (v březnu) a vznikne návrh
nového dokumentu. Otázkou je stále doba platnosti ETA.
Otázka z pléna: jak to vypadá s rozdělanými greenlighty? Byly zaslány A. Pinneymu?
Ne. Ty, které jsou na připomínkách členských států, by měly být k dispozici během pár
týdnů. Ty, které půjdou teprve na SCC konzultaci, asi budou trvat ještě dlouho.
ETAGy, ke kterým EK poslala připomínky, nemají takovou prioritu při vyřizování, takže
některé ETAG a PF už jsou na schválení EK poměrně dlouho.
DIBt se stará o přípravu vzoru EAD - ad hoc skupina prezentovala návrh, který se dále
připomínkuje.
Požární bezpečnost
Požární zkouška pro fasády: vzhledem k tomu, že nejsou peníze, nebudou probíhat
žádné porovnávací zkoušky. Zatím EOTA v podstatě dala na papír současný stav
vědění s tím, že pokud budou v budoucnu dostupné finance, bude možné projekt
dokončit. PT4 jako taková dokument zatím neřešila, neschází se. E. Winnepeninckx: je
to dobrá cesta, ale vedle toho je také třeba hledat “deem to satisfy” řešení pro
posuzování fasád.
A. Piney: zvažuje EOTA zaslat tento postup na “fire regulators” EK kvůli validaci pro
použití v národních požadavkových normách? J. Blaisdale: zatím ne, ale možná v
budoucnu k tomu dojde.
Nebezpečné látky
J. Blaisdale vyzývá k aktivitě a zpětné vazbě při práci na aktualizaci TR034 - pokud
možno s členy PT9.
Základní požadavek 7
Posuzovaný cyklus bude zatím „cradle to grave“. Je problem s nekompatibilitou
existujících databází. Zatím nebyly dány žádné konkrétní instrukce k zapracování
nového ZP do ETAG. WG zašle na žádost A. Pinneyho vzor EPD.
Vztahy s CEN
Zejména zástupci průmyslu si přejí přetvořit ETAGy do hEN. V současné době podle
jejich názoru používání ETAG vede k nejednotnosti - některé výrobky mají CE a jiné
zase národní certifikáty. Komise podporuje přechod na hEN a na jednom z blízkých
SCC bude předložen návrh mandátu pro výrobky dle ETAG 018-2 a 026-2,3.
S tím souvisí otázka, do kdy se mohou vydávat ETA, pokud vznikne pro výrobek hEN.
Není to jasné.
Konzultace v rámci uzavřené části jednání (pouze pro SO)
Platí zkrácení lhůt na připomínky, což bylo domluveno již dříve a je shrnuto v
dokumentu „COMMITMENT PROPOSAL ON CIRCULATION PERIODS OF ETAs and
CUAPs“.
Otázka používání PF ETAG: Řídící výbor a prezident EOTA se pokusili připravit
odpověď - v podstatě se má jednat o podobnou filozofii jako CUAP - v každém případě
rozhoduje konsenzus.
UBAtc navrhuje možnost rozeslat ETA i když všechny zkoušky nejsou hotové (za
určitých podmínek). Pokud se jedná o vlastnost, která má vliv na posouzení, SO musí

udělat odhad, který se následně musí potvrdit. E. Winnepeninckx ještě upraví
dokument popisující filozofii tohoto přístupu v dokumentu. Smyslem je hlavně získat
čas na to, kdyby přišly připomínky k ETA, aby zbývající zkoušky mohly během toho
probíhat.
Schváleno, ExCom bude jen informován.
TZUS na minulém jednání prezentoval dvě žádosti o ETA, kde žádal předběžnou
konzultaci. Obě záležitosti byly ještě krátce prodiskutovány.
1/ ETICS kotvený pouze hmoždinkami - je dohodnuto, že lze postupovat dle ETAG
004 s tím, že bude provedena zkouška příčným posuvem a dle výsledků se bude
pokračovat dále.
2/ Speciální dřevěné panely - VTT se vyjádřilo, že nelze posuzovat dle ETAG 019.
Další zasedání TB se budou konat:
76. zasedání 24.–25. 4.2013 - Belgie
77. zasedání 5.–6.6.2013 - Belgie (bude rozhodnuto později, jestli má smysl zasedání
uspořádat)

Vyhodnocení naplnění účelu cesty
• Vzhledem k celkové angažovanosti TZÚS v EOTA je hlavním přínosem sledování
aktuálních informací. V rámci koordinace ETA procesů jsou velmi přínosné také
kontakty získané na těchto cestách, které umožňují rychlé získání potřebných
informací nebo flexibilní dohodu v rámci připomínkování dokumentů. Zpracovatel
zprávy působí v rámci EOTA TB jako informátor ohledně vývoje ETAG pro ETICS a
ostře sledované záležitosti transferu ETAG na hEN.
• Byl získán názor TB k žádostem, kde si TZUS nebyl jist, jakou proceduru zvolit.
Vyplývající úkoly
• Ing. Hadrava - Průběžně využívat získané informace a kontakty v rámci procesů
vydávání ETA a CUAP, předávat dokumenty k připomínkám příslušným specialistům.
• Ing. Hadrava - v rámci předsednictví WG ETICS provést příslušné kroky související
se schvalováním ETAG 004.

Rozdělovník:
Personální oddělení TZUS,
Členové porady vedení TZUS,
Zpracoval: Ing. Václav Hadrava
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Příloha č. 1
75th meeting of the EOTA Technical Board
30 - 31 January 2013 – Brussels, Belgium
Draft Agenda

Start of the meeting: 9.30 hrs
Part 1
1.

Apologies for absence

2.

Approval of the Agenda

for endorsement

TB 13/75/2

3.

Minutes of the 74th meeting of 3-4/10/2012, Antwerp

for endorsement

TB /13/75/3

4.

Matters arising from the minutes (Action list of 73rd meeting)

for discussion

TB 13/75/4

5.

Status of all EOTA Requests
for information

TB

for information

TB /13/75/5.2 +

for discussion

TB

for info/discussion
6.1.1

TB 13/75/

5.1 EOTA Masterlist
13/75/5.1
5.2 Progress sheets for EOTA requests, ETAGs and 9.2 procedures
2Ann
5.3 Items handled at EC/SCC level up to List 94,
13/75/5.3

6.1 Semestrial reports for ETAGs not yet finalised and Progress files:

till 6.1.4
6.2 Present
ETAGs not yet finalised: particular information/problems requesting in depth discussion and
possible endorsements, where relevant (reporter: relevant WG convenor or TB member)
6.2.1 Expansion joints for road traffic bridges (ETAG 032)
6.2.1.1 Parts 1 to 8
EC submission
13/75/6.2.1.1+ 8Ann
6.2.2 Fire Retardant products (ETAG 028)
6.2.2.1
EC submission
13/75/6.2.2.1+Ann
6.2.3 Fire Stopping and Fire Sealing Products (ETAG 026)
6.2.3.1 Addendum of Part 2
EC submission
13/75/6.2.3.1 + Ann
6.2.4 Dowels for structural joints: status
6.2.4.1 Part 1: new draft ETAG
/6.2.4.1
6.2.4.2 Part 2: new draft ETAG
13/75/6.2.4.2
6.2.4.3 Part 3: draft ETAG: status
13/75/6.2.4.3
6.3 ETAGs under ExCom consultation/endorsement (state of the art)

for information

TB

for information

TB

for information

TB

for info/discussion

TB 13/75

for info/discussion

TB

for info/discussion

TB

pm

pm

6.4 ETAGs under EC/SCC consultation/endorsement (state of the art):
Comments received from EC and MSs, WG reaction, possible CHD,
possible TB/ExCom vote, possible EC endorsement
for information
13/75/6.4

TB

6.5 Progress files of ETAGs
6.5.1 Progress file for ETAG 001:
6.5.1.1 EC submission (PF &Annex A and E)
/6.5.1.1 + 2Ann

for information

TB13/75

6.5.2 Progress file for ETAG 002 (SSGS). Part 1:
6.5.2.1 EC submission
/6.5.2.1 + 2Ann

for information

TB13/75

6.5.3 Progress file for ETAG 004 (ETICS):
6.5.3.1 2nd Progress File EC submission
/6.5.3.1 + 2Ann

for information

TB13/75

6.5.4. Transfer from ETAG to hEN (status):
6.5.4.1 Final mandate to CEN / related CEN activities:
6.5.4.2 Proposal of model ETA (Comprehension document)
/6.5.4.2 + 2Ann

for information
discussion

oral
TB13/75

for info/discussion

TB 13/75

for information

TB 13/75

for information

TB 13/75

for information

TB

6.5.5 Progress file for ETAG 006 (MEFAWAME):
6.5.5.1 Handling of EC/SCC comments
/6.5.5.1 + 2Ann
6.5.6 Progress file for ETAG 007 (Timber building kits):
6.5.6.1 EC submission
/6.5.6.1+ Ann
6.5.7 Progress file for ETAG 008 (Prefabricated stair kits):
6.5.7.1 EC submission
/6.5.7.1 + Ann
6.5.8 Progress file and Comprehension doc for ETAG 013
(Post-tensioning systems)
6.5.8.1 2nd Progress File EC submission
13/75/6.5.8.1 + Ann

6.5.9 Progress file for ETAG 015 (Three dimensional nailing plates):
6.5.9.1: EC submission
for information
6.5.9.1 + Ann

TB 13/75

6.5.10 Progress file for ETAG 016 (Composite light weight panels):
6.5.10.1 Progress File: Status report
6.5.10.2 Final draft of TR038 for Alu/PE/Alu boards
6.5.10.3 Comprehension document ETAG 016

for information
for information
for information

oral

6.5.11 Progress file for ETAG 018 (Fire protective products):
6.5.11.1 Progress file for Part 1

for information

TB 13/75

for information

TB 13/75

6.5.12 Progress file for ETAG 026 (Fire stopping and fire sealing products):
6.5.12.1 Progress file for Part 1 EC submission
for information
/6.5.12.1 + Ann

TB 13/75

/6.5.11.1
6.5.11.2 Progress file for Part 3 EC submission
/6.5.11.2

6.5.12.2 Addendum of Part 2 Outcome ExCom submission
6.5.13 Progress file for ETAG 027 (Falling rock barriers)
6.5.13.1 Progress file
/6.5.13.1+ 3Ann
6.7 Urgent questions from WGs

7.

CUAPs
7.1 Running CUAP subjects
7.1.1 Status report on CUAPs on the basis of written reports
13/75/7.1.1
of the relevant Approval Bodies (reporter : TB Chair)
7.2 CUAPs and related TRs endorsed in written consultation

for information

(see 6.2.3.1)

for information

TB 13/75

for information

TB

for information
till

TB 13/75/7.2.1
7.2.xx

8.

Horizontal matters

8.1 EC/SCC matters:
8.1.1 Transitional arrangements to allow continuity of CE marking
via ETAs
/8.1.1
8.2 PT4 Fire related issues
8.2.1 Pending actions
8.3 PT9 Regulated substances:
8.3.1 Outcome of meeting of 22/11/2012
13/75/8.3.1
activities of CEN/TC 351
/8.3.2 + Ann
8.4 PT10 Seismic actions:
8.4.1
8.5 PT11 acoustical issues
8.5.1 Meeting of 10/10/2012
8.5.2 Handling of ER6 in 3D lightweight structures
/8.5.2

9.

for information

TB 13/75

for information

oral

for information

TB
8.3.2 Related
TB 13/75

for information

oral

for information
for endorsement

oral
TB 13/75

8.6 Relations with GNB
8.6.1

for information

oral

8.7 Relations with CEN: Overlapping items
8.7.1 Overlapping between ETAG 026, Part 2
and CEN/TC 127

for information

oral

Date and venue of next meetings:
76th meeting 25–26/04/2013 - Belgium

10. A.O.B.
11. Documents distributed for information only
11.1 Issued ETAs: status report and handling
/11.1a)
Approximate end of part 1: 17.30hrs on first day

(TB 13/75

Part 2: Restricted to EOTA Bodies only (confidential)
12. Comments on the minutes of the restricted part of last meeting

for endorsement

TB 13/75 /3

for information

TB 13/75

pm

pm

pm

pm

13. Transition issues

14. Transfer issues

15. Warning for CUAPs
/15
16. CUAPs needing particular TB discussion:

17. CUAPs for possible endorsement (reporter: relevant AB):
17.1: CUAP for product area XX.YY/ZZ
18.
19. Draft ETAs in commenting circulation needing particular discussions

Approximate end of part 2: 16.00 hrs on second day

