Cestovní zpráva z jednání 76. TB EOTA
konaného dne 24.4. a 25.4.2013 v Bruselu, Belgie
Účastníci cesty:
Ing. Václav Hadrava, TZÚS Praha, s.p.
Dopravní prostředek:
Letadlo, automobil
Časový harmonogram:
24.4.2013
Brno - Vídeň - Brusel 25.4.2013
Lier - Brusel - Vídeň - Brno
Místo jednání:
Lier, hotel Hof Aragon
Výsledky jednání:
Jednání 76. TB EOTA zahájil předsedající pan S. del Pozo z ITEC, byli zmíněni omluvení
členové a představeni noví zástupci. Jedná se o poslední zasedání TB řízené S. del Pozem,
jelikož jeho mandát končí a novým předsedou TB bude Georg Kohlmaier z OIB. Dále byla
představena nová pracovnice sekretariátu EOTA - Andrea Oel-Brettschneiderová jako
project manager.
Po zahájení byl projednán a schválen návrh programu pro toto jednání (viz přílohu, která je
součástí tohoto dokumentu).
Do důchodu odchází pozorovatel za CEN - Amilcar Da Costa.
Agenda, Action List, zápis z minulého jednání
K zápisu z minulého jednání nebyla žádná připomínka. G. Kohlmaier navrhuje do příště
zpracovávat zápisy, aby byly kratší, tedy obsahovaly pouze podstatné informace. Členové
TB se k tomu nedokaží přesně vyjádřit, je třeba nejdřív vidět, jak to bude vypadat.
Byla provedena kontrola úkolů dle Action List, projednáváno postupně. Úkoly ze strany
TZÚS: vypořádání dotazů BBA k ETAG 004 visí na straně BBA, úkol ohledně dokončení TR
pro PUR pěny se zatím nepodařilo splnit, protože na zasedání odpovídající pracovní skupiny
nedošlo ke konsenzu a je třeba ještě na navrhovaných zkušebních metodách zapracovat.
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 (ETAG 016), jelikož jinak už jsou záležitosti
ohledně ETAG řešeny na úrovních nad pracovními skupinami.
Na úrovni ExCom se momentálně schvaluje ETAG 030 k připomínkám nejsou. Řeší se ještě
nějaké připomínky, není to ale nic závažného, CSTB zašle co nejdříve upravený text ETAG.
Nové ETAGy, které čekají na schválení EC/SCC
ETAG 028 - byl odeslán z EOTA v červenci 2012
ETAG 030 - v březnu 2013 byla odeslána z EOTA verze s vypořádanými připomínkami
EC a čeká se na schválení.
ETAG 032 - Setra řeší připomínky ze stran EC i průmyslu. Měli by odevzdat novou
verzi v řádu týdnů.

Revize (Progress Files) ETAGů, které čekají na schválení EC/SCC
ETAG 001 - v březnu EOTA obdržela připomínky ze strany EC a připravuje se
odpověď. A. Oel-Brettschneiderová spoluřeší s DIBt, prošli spolu připomínky a
odpověď bude zaslána brzy. Související TR045 se také schvaluje.
ETAG 002 - probíhá vyjasňování vypořádání připomínek s EC.
ETAG 003 - byl odeslán z EOTA v dubnu 2012.
ETAG 004 - v březnu 2013 byla odeslána verze s vypořádanými připomínkami EC a
čeká se na schválení.
ETAG 006 - v únoru 2013 byla odeslána z EOTA verze s vypořádanými připomínkami
EC a čeká se na schválení.
ETAG 007 a 012 - byl odeslán z EOTA v listopadu 2012.
ETAG 008 - byl odeslán z EOTA v prosinci 2012.
ETAG 013 - byl odeslán z EOTA v březnu 2013.
ETAG 015 - vypořádání připomínek už bylo schváleno EC.
ETAG 018-1 - byl odeslán z EOTA v listopadu 2012.
ETAG 018-3 - v březnu 2013 přišly připomínky od EC a byly přeposlány předsedovi
WG.
ETAG 026-1 - v březnu 2013 přišly připomínky od EC a byly přeposlány předsedovi
WG.
ETAG 026-2 - v červenci 2012 byly zaslán nový model ETA, ale EC ruší tuto revizi
ETAG kvůli blízkosti 1.7.2013.
ETAG 027 - nedávno měla skončit konzultace členských států
ETAG 029 - v dubnu 2013 byla odeslána z EOTA verze s vypořádanými připomínkami
EC a čeká se na schválení.
Horizontální záležitosti
J. Blaisdale připomíná, že EC nechce limitaci platnosti ETA. P. Schelinck: bude se to
ještě diskutovat. G. Kohlmaier: existovala myšlenka, že do doby shválení ETA by se
mohl používat starý formát ETA. To je jednoznačně zamítnuto EC. T. Brunn a J.
Blaisdale vznáší otázku, jestli by nemohla EOTA co nejdříve pokračovat v práci na
EAD a ETA včetně interního schvalování a jen potom čekat s oficiálním vydáním
dokumentů. Bude se ještě projednávat.
Požární bezpečnost
J. Blaisdale se ptá, jakým způsobem bude dále pokračovat vývoj požární zkoušky
fasád. T. Brunn: co se vlastně bude dít, až bude zkušební metoda teoreticky hotová?
Je třeba to prodiskutovat s EC.
PT4 píše v zápisu, že TR35 by se neměla používat. To je dost zásadní tvrzení a měli
by to ještě zvážit, jestli je dokument opravdu nepoužitelný.

Základní požadavek 7
V současné době se dávají dohromady požadavky jednotlivých členských států.
Konkrétně se zatím nic implementovat nebude, není také zajištěno žádné financování.
Vztahy s GNB
Bude možné používat zkoušky provedené TAB jako ITT? EC rozhodnutí zatím
odkládá.
Vztahy s CEN
18.3.2013 se uskutečnilo jednání mezi EOTA-CEN-EC ohledně mandátu a pracovního
programu pro budoucí hEN pro ETICS. Bylo jen stručně konstatováno, že setkání
proběhlo, projednávané body byly vyjasněny očekává se úzká spolupráce mezi CEN a
EOTA. A. da Costa připomíná, že je lepší raději počkat na slíbený dokument
“operational conclusion” z EC, z čehož by mělo být jasné, jak pokračovat a jestli je
schválen pracovní program CEN.
A. da Costa: na CEN TB nikdo nikdy z EOTA nebyl. Jinak se předpokládá vzájemná
spolupráce, existuje „cooperation agreement“. Experti EOTA jsou vítáni v jakékoliv
pracovní skupině. A. da Costa končí v CEN 1.7.2013. Je potřeba diskutovat, jak bude
probíhat konzultace ohledně nových záležitostí.
Konzultace v rámci uzavřené části jednání (pouze pro SO)
A. Oel-Brettschneiderová zpracovává interní seznam kontaktů - jedná se zejména o
kontakty na předsedy pracovních skupin. Může být využito zejména pro rychlé
konzultace.
Prezident EOTA zaslal na EC dopis adresovaný p. Pettinellimu, kde jsou zdůrazněny
nejvíce problematické body přechodu z CPR na CPD, které se týkají EOTA. Jedná se
zejména o: používání ETAG jako EAD, notifikace a nominace členů EOTA na úkoly
dle CPR na NANDO, financování tvorby EAD, mandáty pro normy, které se týkají
výrobků pokrytými EOTA. Jednání k těmto zásadním záležitostem by mělo proběhnout
někdy koncem jara 2013.
EAD formát: Probíhá 2. enquiry na ExCom. EC také vyjádřila nějaké připomínky - v
podstatě se vyjadřují jen ke struktuře dokumentu a dali EOTA na vědomí, že budou
mít otázky k navrhovanému formátu. M. Springborn: informujte vaše národní zástupce
na SCC, aby podpořili návrhy EOTA. Jedná se zejména o členy Preparatory group,
kteří budou řešit připomínky členských států k ETA formát. Ti by měli být připraveni a
informováni.
EC není schopna řešit ETA requesty, které momentálně leží u nich (asi nedostatek
lidí). Byl dohodnut kompromis s tím, že některé byly označeny za důležité a na ně se
EC zkusí zaměřit. EC není spokojena s vývojem norem pro pitnou vodu a možná
dostane EOTA mandát pro relevantní EAD.
J. Roher: dostaneme od EK písemně, že nestíhají vyřizovat žádosti o CUAP?
Potřebovali bychom něco pro komunikaci se zákazníkem. A. Oel-Brettschneiderová:
když půjde dopis Pettinellimu, musí časem písemně odpovědět. J. Blaisdale: dopis by
byl dobrý, ale je třeba zaujmout pozitivní postoj a zákazníkovi nabídnout ETAss dle
nových pravidel. Nevyřízené žádosti by měly dostat nejvyšší prioritu. Některým
zástupcům SO není jasné, proč nejsou schopni dodat ETA do 1.7.2013, ale budou
muset říct svým zákazníkům, že to není možné a že provedená práce nebyla zbytečná
- použije se pro postup dle CPR.
Není jasné, jak některé SO chtějí stihnout vydat ETA do 1.7.2013, když ještě EC
nedala greenlight pro CUAP. Vzhledem k výše uvedeným problémům EC

s vyřizováním žádostí byly označeny urgentní případy u kterých EOTA žádá o vydání
greenlightu.
Transfer ETAG 004 do hEN. Zástupci EOTA, kteří byli přítomni 18.3.2013 na jednání
mezi EOTA-CEN-EC ohledně mandátu a pracovního programu pro budoucí hEN pro
ETICS, popsali stručně výsledky jednání:
Zástupci EC - T. Mikkelli a G. Katsarakis prošli podrobně celý pracovní program
navrhovaný CEN a k většině bodů se diskutovalo, jestli se navrhované metody liší od
existujících metod zavedených ETAG 004 a pokud ano, z jakých důvodů. Dále byl
řešen rozsah normy, dohoda je taková, že CEN může zpracovávat normy pro všechny
izolační materiály (přepokládá se ale, že se jedná pouze o izolační výrobky pokryté
harmonizovanými normami). Na druhou stranu, jako podkladní konstrukce je možné
pro hEN uvažovat pouze beton a zdivo. Zástupci EC se dotazovali, proč je v ETAG
004 i navrhované hEN limit min. 1 m2K/W pro tepelný odpor. Jedná se o historickou
záležitost, takže nikdo z přítomných přesně neví důvody zavedení tohoto limitu.
Zástupci EC připomínkají, že v tomto mají různé státy EU velmi odlišné představy a
tudíž zavádět takové prahové hodnoty není vítané. Zejména ve světle CPR, které
posouvá normy dále od regulace směrem k dobrovolné deklaraci výrobce. Závěrem
jednání je, že EC připraví dokument „operational conclusions“, kde budou shrnuty
dohodnuté principy. Jedná se zejména o to, že EC bude vyžadovat úzkou vazbu CEN
s EOTA při tvorbě normy a nejsou vítány změny oproti ETAG 004, které by vedly buď
ke zhoršení kvality a/nebo zbytečnému prodražování procesu posouzení shody.
Bylo poznamenáno EOTA by měla mít oficiálně přístup na CIRCA, aby měla k
dispozici novou verzi Work programme.
Očekávaná revize ETAG 016 se už do 1.7.2013 nestíhá. S revizí se bude pokračovat
jako EAD, jelikož je potřebná.
Jako reakce na připomínky EGOLF bude připraven Comprehension Document
k ETAG 026-3 a bude zavěšen na EOTA bible.
B. Abraham prezentuje práci CSTB spolu s DIBt na zkoušce stárnutí vakouvaných
izolačních panelů (VIP). Výsledná metoda by se měla v budoucnu používat pro
schvalování těchto výrobků (nyní existuje CUAP).
Další zasedání TB se budou konat:
77. zasedání 5.–6.6.2013 - Brusel
78. zasedání 9.–10.10.2013 - Innsbruck

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.
Vyplývající úkoly
• Ing. Hadrava - Průběžně využívat získané informace a kontakty v rámci procesů
vydávání ETA a přípravy na nové procedury dle CPR, předávat dokumenty
k připomínkám příslušným specialistům.

Rozdělovník:
Personální oddělení TZUS,
Členové porady vedení TZUS,
Zpracoval: Ing. Václav Hadrava

Použité zkratky:
SO
NO
EC
EOTA
ETA
ETAG
ETICS
CUAP
TR
ExCom
TB
WG
PT
SG
MS

Schvalovací osoba
Notifikovaná osoba
Evropská komise
Evropská Organizace pro Technická Schválení
Evropské Technické Schválení
Řídící pokyn pro vydávání ETA
Vnější tepelně izolační kompozitní systém
Dohoda o postupu při schvalování
Zkušební postup
Výkonný výbor EOTA
Technický výbor EOTA
Pracovní skupina
Horizontální pracovní skupina
Generální tajemník EOTA
Členský stát EU

Program jednání – Příloha 1:

Draft TB 13/76/2rev5
76th meeting of the EOTA Technical Board
24 – 25th April 2013 – Lier, Belgium
Meeting Place: Hof van Aragon, Aragonstraat 6, 2500 Lier (BE), www.hva.be
Draft Agenda Day 1 – 24th April 2013
Sandwich Lunch: 12.00 - 13.00 h
Start of the meeting: 13.00 h

Walking dinner: 19.00 – 23.00 h
End of the meeting: 18.00 h

1.

Apologies for absence

2.

Approval of the Agenda

for endorsement

TB 13/76/2

3.

Minutes of the 74th and the 75th meetings

for information
for endorsement

TB 13/76/3a
TB 13/76/3b

4.

Matters arising from the minutes (Action list of 75th meeting)

for discussion

TB 13/76/4

5.

Status of all EOTA Requests
5.1 EOTA Masterlist
5.2 Progress sheets for EOTA requests, ETAGs and 9.2 procedures

for information
for information

TB 13/76/5.1
TB 13/76/5.2+2Ann

5.3 Items handled at EC/SCC level

for information

TB 13/76/5.3

for info/discussion

TB 13/76/6.1.1

6.

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

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)

Oral

6.3 ETAGs under ExCom consultation/endorsement (state of the art)
6.3.1 ETAG 030 Dowels for structural joints: status
6.3.1.1 Part 1: outcome of the ExCom submission
6.3.1.2 Part 2: outcome of the ExCom submission
6.3.1.3 Part 3: outcome of the ExCom submission
6.3.1.4 Comments from EC
13/76/6.3.1.4+Ann

for information
for information
for information
for information

TB 13/76/6.3.1.1
TB 13/76/6.3.1.2
TB 13/76/6.3.1.3
TB

for information

TB 13/75/6.4

for information

Oral

for information

TB

for information

TB

for info/discussion

TB

6.5.2 Progress file for ETAG 002 (SSGS) Parts 1:
6.5.2.1 Status of the EC submission

for information

Oral

6.5.3 Progress file for ETAG 003 (IPK):
6.5.3.1 Status of the EC submission

for information

Oral

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
6.4.1 ETAG 028 (Fire retardant products):
6.4.1.1 Status of the EC submission
6.4.2 ETAG 032 (Expansion joints for bridges) Parts 1-8:
6.4.2.1 Status of the EC submission
13/76/6.4.2.1+Ann

6.5 Progress files of ETAGs
6.5.1 Progress file for ETAG 001 Parts 1-5 &Annex A and E:
6.5.1.1 Status of the EC submission
13/76/6.5.1.1+Ann
6.5.1.2 TR 045 on design under seismic actions
Outcome of TB inquiry
13/76/6.5.1.2+Ann

6.5.4 Progress file for ETAG 004 (ETICS):
6.5.4.1 2nd Progress File. Status of the EC submission
13/76/6.5.4.1+Ann
6.5.4.2 Meeting EC/CEN/EOTA about CEN WP on 18.04.2013

for information

TB

for information

Oral

6.5.5 Progress file for ETAG 006 (MEFAWAME):
6.5.5.1 Status of the EC submission

for information

Oral

6.5.6 Progress file for ETAG 007 (Timber building kits):
6.5.6.1 Status of the EC submission

for information

Oral

6.5.7 Progress file for ETAG 008 (Prefabricated stair kits):
6.5.7.1 Status of the EC submission

for information

Oral

for information
for information

TB 13/76/6.5.8.1
TB

for information

Oral

for information

TB

for information

Oral

for information

TB

for information

Oral

6.5.12 Progress file for ETAG 027 (Falling rock barriers)
6.5.12.1 Part 1: Status of the EC submission
13/76/6.5.12.1.1+Ann l

for information

TB

6.5.13 Progress file for ETAG 029 (Metal Anchors for use in masonry)
6.5.13.1 Part 1: Status of the EC submission
13/76/6.5.13.1+Ann

for information

TB

for information

TB

for information
7.2.19

TB 13/76/7.2.1 till

for information
for information

oral
8.1.2 ETA
TB

for information

TB

8.3 PT9 Regulated substances:
8.3.1 Outcome of meeting on 21/03/2013
8.3.2 Related activities of CEN/TC 351

for information
for information

TB 13/76/8.3.1
TB 13/76/8.3.2l

8.4 PT10 Seismic actions (information on meetings)
8.4.1 Meetings information

for information

pm

6.5.8 Progress file and Comprehension doc for ETAG 013
(Post-tensioning systems) 2nd Progress File:
6.5.8.1 Outcome of the ExCom submission
6.5.8.2 Comprehension Doc.: outcome of TB inquiry
13/76/6.5.8.2+Ann
6.5.9 Progress file for ETAG 015 (Three dimensional nailing plates):
6.5.9.1 Status of the EC submission
6.5.10 Progress file for ETAG 018 (Fire protective products):
6.5.10.1 Part 1: Status of the EC submission
13/76/6.5.10.1+Ann
6.5.10.2 Part 3: Status of the EC submission
6.5.11 Progress file for ETAG 026 (Fire stopping and fire sealing products):
6.5.11.1 Part 1: Status of the EC submission
13/76/6.5.11.1+Ann
6.5.11.2 Addendum of Part 2 (revised model ETA):
Status of the EC submission

6.6 Urgent questions from WGs
7.

CUAPs
7.1 Running CUAP subjects
7.1.1 Status report on CUAPs on the basis of written reports
13/76/7.1.1
of the relevant Approval Bodies (reporter : TB Chair)
7.2 CUAPs and related TRs endorsed in written consultation

8.

Horizontal matters
8.1 EC/SCC matters:
8.1.1 SCC meeting on 25-26/03/2013

format: draft proposal of implementing act
13/76/8.1.2+Ann
8.2 PT4 Fire related issues
8.2.1 Outcome of meeting on 18/04/2013
13/76/8.2.1+Annex1

8.5 PT11 acoustical issues
8.5.1 TR 044 on the handling of ER5 in 3D lightweight structures:

for information

Oral

8.6 Ad hoc group on BWR 7:
8.6.1 Outcome of meeting on 13/03/20123

for information

TB 13/76/8.6.1

8.7 Relations with GNB
8.7.1 Information on Meetings

for information

oral

8.8 Relations with CEN: Participation in CEN TCs
8.8.1 EOTA participation in CEN TC 250 (liaison)

for information
for information

oral
oral

9.

Date and venue of next meetings:

10.

A.O.B.

77th meeting 5-6/06/2013 (to be confirmed)
78th /1st meeting under the CPR 2-3/10/2013 Innsbruck

11.

Documents distributed for information only
11.1 Issued ETAs: status report and handling
/11.1a)

(TB 13/76

Draft Agenda Day 2 – 25th April 2013 - Restricted to EOTA Bodies only (confidential)
Start of the meeting: 9.00 h
Buffet Lunch: 12.00 – 13.00 h

End of the meeting: 16.00 h

12.

Comments on the minutes of the restricted part of lasts meeting
and 3b

13.

Transition issues
13.1 EOTA letter to the EC – Mr. Pettinelli
13/76/13.1
13.2 EAD format: status
13/76/13.2+Annex
13.3 Handling of the ETA and ER circulation when late arrival of some
tests results: agreed document
13/75/13.3 Rev
13.4 Handling and situation of EOTA requests
13/76/13.4 + 2 Ann
13.5 Meeting with EC services on 10/04/2013
13/76/13.5

14.

15.

Transfer issues
14.1 Transfer of ETAG 004: CEN WP
13/76/13.6
14.1 Transfer of ETAGs 18 and 26: news, if any
Guidelines issues
15.1 Progress file for ETAG 016: status report (composite lightweight panels)
13/76/15.1
15.2 Handling of E-Golf Note on ETAG 026-3 (linear joints)
13/76/15.2
15.3 Consideration of STC proposed approach to handle SCC France comments
13/76/15.3 + Ann
on PF ETAG 027 (falling rock protection kits)

for endorsement

TB 13/76 /3a

for information

TB

for information

TB

for information

TB

for info/discussion

TB

for information

TB

for info/discussion

Oral/TB

for info/discussion

oral

for info/discussion

TB

for info/discussion

TB

for info/discussion

TB

16

CUAP warning issues

pm

pm

17.

CUAPs needing particular TB discussion
17.1 Handling of CUAP 03.04./30 Metal web beams and columns
13/76/17.1+Ann

for info/discussion

TB

CUAPs for possible endorsement (reporter: relevant AB):
18.1 CUAP for product area XX.YY/ZZ

pm

pm

ETA issues:
19.1 Letter of CEN/TC 104 concerning type II additions in ETAs:
EOTA answer
19.2 Question on ETAG 023 (prefabricated building units)

for information
for information

TB 13/76/19.1
TB 13/76/19.2

18.

19.

19.3 Issuing on ETAs before 1/07/2013 based on draft ETAG 032
19.4 Question on ETAG 026-3 outcome of the meeting 18-04-2013

for information
for information

oral
oral

20.

Participation of EOTA in CEN

for discussion

TB 13/76/20

21.

Draft ETAs in commenting circulation needing particular discussions

pm

pm

22.

A.O.B.

