Zpráva z 26. zasedání SG 17 (Structural Metallic Products Sector Group of
Notified Bodies for the Construction Products Regulation No 305/2011)
Místo konání:

VŠB – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR

Pořádající organizace: Český svářečský ústav s.r.o.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS)
Datum:

01.06.2017

Delegáti jednání:

Ing. Martin Sondel, Ph.D. (Český svářečský ústav s.r.o.)
Ing. Vladimíra Hlawiczková (TZÚS)
Ing. Stanislav Zrza (TZÚS)

Zahájení zasedání:

09:30

Roberto Baldo, předseda SG 17
Úvodní slovo předsedy SG 17, uvítání zúčastněných.

1. Kontrola a prezentace delegátů a účastníků
Jednotliví delegáti a účastníci se postupně představili vč. jejich institucí.
Zápis delegátů a účastníků byl proveden formou prezenční listiny.
2. Schválení programu
Pan Roberto Baldo seznámil delegáty s konceptem jednání NB-CPR/SG17-17/111 (Příloha 1) ze
dne 16.05.2017. Program jednání byl schválen bez připomínek.
3. Schválení zápisu z minulého zasedání
Zápis z 25. zasedání SG17 konaného dne 10.11.2016 byl přijat bez připomínek– viz dokument
NB-CPR/SG17- 17/108 ze dne 13.01.2017 (Příloha 2).
4. Informace z TechSec (p. Elbek)
Pan Elbek informoval o nejnovějších informacích z výboru GNB-CPR.
Informace se týkají především:
Vydání nových horizontálních pokynů schválených GNB-AG:
Interní pravidla IR/3 změna (říjen 2016)
Vydávání certifikátů - Issuance of certificates – NB-CPR 14/612r7 (srpen 2016)
Informativní dokument pro komunikaci mezi OS a úřady provádějícími dozory nad
trhem - NB-CPR 16/683 (říjen 2016)
Četnost dozorů – NB-CPR 16/684 (říjen 2016) – s důrazem na četnosti v hENs
Přechod z ETAGs na EADs – NB-CPR 16/695 (říjen 2016)
Revidovaný pokyn pro AVCP 2+: NB-CPR 13/568r8 (říjen 2016)
Menší revise pozičního dokumentu pro aplikaci pravidel GNB – NB-CPR 15/660 (leden
2017)
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Základní informace dokumentu pro vydávání certifikátů NB-CPR 14/612, přičemž je zejména
nutno dodržovat:
Povinné vzory certifikátů
Vzory certifikátů pro hEN
Vzory certifikátů pro ETA / EAD
Pravidla pro odkazování se na hEN, ETA, EAD a ETAG použitá jako EAD
Povinnost vždy uvádět výrobní závod
Neuvádět další certifikační schéma nebo národní značky
Pro systém AVCP system 2+ je vyžadována pouze obecná charakteristika výrobku
Certifikáty nesmí obsahovat interní záležitosti výrobce
Neuvádět jména osob výrobce
Neuvádět výrobní procesy
Neuvádět dodavatele výrobce, apod.

Připomenutí zásad důvěrnosti – CPR čl. 43(10):
„Pracovníci OS jsou povinni zachovávat služební tajemství, s výjimkou styku s příslušnými
správními orgány členského státu, v němž vykonávají svou činnost, pokud jde o veškeré
informace, které získali při plnění svých povinností podle přílohy V. Vlastnická práva musí být
chráněna.“
p. Elbek dále promítnul příklady nesprávně vydaných certifikátů a proběhla diskuze.

Dále bylo zdůrazněno s odkazem na CPR čl. 43(4) odstavec 2 a 3, že OS se nesmí u výrobců, které
certifikuje zabývat dalšími činnostmi, jako je například kalibrace zařízení, zpracováním WPQR a
WPS, certifikací svářečů a nedestruktivní zkoušení.

Adaptace dokumentu pro četnost auditů: NB-CPR 16/684
Důraz na provozní povinnosti – CPR čl. 52(2)
Důraz na dodržování rovnováhy mezi potřebami výrobců a „obecnými potřebami“
Obecně by se četnost auditů neměla odlišovat od požadavků v hEN
Pokud je důvod zvýšit četnost auditů, než uvádí hEN, mělo by se postupovat
následovně:
- SG smí zpracovat pravidlo pro odchylku od hEN
- Běžně je doporučován 1 audit / rok
- Musí být informována Technická komise (TC)
- Pravidlo musí být schváleno výborem GNB-AG
- OS by neměli měnit četnost auditů podle hEN bez schváleného pravidla GNB

Jak posuzovat subdodavatele výrobce?
Výrobek dodáván jinému výrobci, pro další kompletaci nebo dopracování výrobku není
„uvedení na trh“.
Certifikáty OS mají zahrnovat pouze výrobky, které se uvádějí na trh.
„Uvádění na trh“: je odkazováno pouze na výrobní jednotku, a ne na typ výrobku.
Produkt dodáván za účelem finální kompletace výrobku není zahrnut na certifikátu
vydaného OS pro konečného výrobce.
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OS, který vydává certifikát konečnému výrobci musí předpokládat jeho plnou
odpovědnost za všechny činnosti, včetně záležitostí týkajících se jeho dodavatelů.

Nové harmonizované normy vydané 28 října 2016
EN 13165:2012+A2:2016 (SG19) – přechodné období končí 14.10.2017
EN 13166:2012+A2:2016 (SG19) – přechodné období končí 14.10.2017
EN 13241:2003+A2:2016 (SG06) – přechodné období končí 01.11.2017
EN 14351-1:2006+A2:2016 (SG06) – přechodné období končí 01.11.2017
EN 16034:2014 (SG06 / SH02) – přechodné období končí 1.11.2019
Důležité upozornění:
EN
16034:2014
může
být
aplikována
pouze
EN 13241:2003+A2:2016 nebo 14351-1:2006+A2:2016

v

kombinaci

s

Nové harmonizované normy vydané 10. března 2017
EN 845-1:2013+A1:2016

SG10

EN 845-2:2013+A1:2016

SG10

EN 845-3:2013+A1:2016

SG10

EN 12602:2016

SG13

EN 13249:2016

SG11

EN 13250:2016

SG11

EN 13251:2016

SG11

EN 13252:2016

SG11

EN 13253:2016

SG11

EN 13254:2016

SG11

EN 13255:2016

SG11

EN 13256:2016

SG11

EN 13257:2016

SG11

EN 13265:2016

SG11

EN 14037-1:2016

SG03

EN 16240:2013
Přechodné období je stanoveno od 10.03.2017 do 10.03.2018.
Důležité upozornění:
Skončila automatická aktualizace rozsahů OS na osvědčeních. OS jsou zodpovědné za aktualizaci
jejích rozsahů oznámení s ohledem na nové hEN verze.!
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p. Elbek opět zdůraznil, že je nízká úroveň spolupráce NB/OS s GNB, pouze 10% všech NB/OS se
zúčastňuje jednání a některé SG (Sector Groups) nejsou aktivní vůbec z důvodu, že nemají předsedu!
Členské země CPR musí zajistit spolupráci ve společenství GNB (The Group of Notified Bodies).
Byl proveden průzkum stavu notifikací a akreditací a bylo shledáno, že existují značné rozdíly
v jednotlivých zemích, některé členské země začlenili povinnost GNB pravidel, jiné ne a stejné to je i
v povinnostech spolupráce.
Předpokládá se, že všechny OS mají přístup na portál CIRCABC, který slouží k výměně informací.
Bylo dále zmíněno, že je opět aktivní skupina SG02 a z důvodu nezájmu bylo zrušeno zasedání skupiny
SG12.
Nová iniciativa prezidenta GNB:
Přání, aby se zlepšila komunikace mezi jednotlivými SG a GNB-AG
Nový způsob prezentování informací ze zasedání jednotlivých SG prezidentovi GNB-AG
5. Pokyn NB-CPR /SG17-17/109
Jedná se o pracovní dokument s pravidly pro stanovování délky auditů pro EN 1090-1+A1.
p. Elbek navrhnul zaslat tento dokument s oficiálním dopisem pracovní komisi (TC) zodpovědné
za normu EN 1090-1. Po diskuzi ale bylo rozhodnuto odložit projednávání tohoto dokumentu
z důvodu nejasné situace kolem normy EN 1090-1.
6. Příští zasedání SG 17
Příští zasedání SG 17 se uskuteční 10.04.2018 v Belgii v Bruselu.

Přílohy zprávy:
1. Příloha 1 - NB-CPR/SG17-17/111 - Draft Agenda of the 26nd Meeting of Structural Metallic Products
Sector Group SG17
2. Příloha 2 - NB-CPR SG17-17_108 Minutes of the 25th meeting of the SG17 of the GNB for CPR

Ostrava, 25.09.2017

Ing. Martin Sondel, Ph.D.
Český svářečský ústav s.r.o.
17.listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava
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