Zpráva z 25. zasedání SG 17 (Structural Metallic Products Sector Group of
Notified Bodies for the Construction Products Regulation No 305/2011)
Místo konání:

Bureau Veritas Italia SpA
20099 Sesto San Giovanni-Milano, Itálie

Datum:

10.11.2016

Delegát jednání:

Ing. Martin Sondel, Ph.D. (Český svářečský ústav s.r.o.)

Zahájení zasedání:

09:30

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

1. Kontrola a prezentace delegátů a účastníků
Jednotliví delegáti a účastníci se postupně představili vč. jejich instituce.
Zápis delegátů a účastníků byl proveden formou prezenční listiny (Příloha 1).
2. Schválení programu
Pan Roberto Baldo seznámil delegáty s konceptem jednání NB-CPR/SG17-16/107 (Příloha 2) ze
dne 17.10.2016. Program jednání byl schválen bez připomínek.
3. Schválení zápisu z minulého zasedání
Zápis z 24. zasedání SG17 konaného dne 18.05.2016 byl přijat bez připomínek– viz dokument
NB-CPR/SG17- 16/104 ze dne 30.09.2016 (Příloha 3).
4. Informace z TecSec (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 adaptována do systému CPR – IR (Internal Rules) IR/3,
- vydání dokumentu NB-CPR 14/612r7 ze srpna 2016, v dokumentu jsou uvedeny
modelové případy vydávaných certifikátů podle hEN a zároveň zdůraznil, že NB/OS mají
používat pouze tyto vzory a neprovádět jejich modifikaci,
- vydání schválené směrnice pro komunikaci mezi oznámenými subjekty a úřady
provádějící dozor nad trhem NB-CPR 16/683r2 (Příloha 4),
- vydání revidované směrnice NB-CPR 16/684r3 (Přizpůsobení četností auditů),
informativního dokumentu NB-CPR 16/695r2 (Převod ETAGs na EADs) a revidované
směrnice NB-CPR 13/568r8 (Pokyny pro AVCP2+).
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V listopadu 2016 byl vydán poziční dokument s pravidly a pokyny pro vydávání certifikátů
NB-CPR 14/612r7, kde je zejména nutno dodržet následující:
- uvedené vzory certifikátů jsou povinné,
- musí být vždy uveden výrobní závod,
- nesmí se uvádět žádný odkaz na jiné národní schémata, normy nebo značky,
- certifikáty musí uvádět pouze obecné označení výrobku,
- certifikáty nesmějí uvádět interní informace výrobce, tzn. jména osob, označení
procesů, dodavatelů, atd.



Seznámení se schválenou směrnicí NB-CPR 16/684r3 (Příloha 5) – Četnost dozorových
auditů, prvotní posouzení a hodnocení FPC:
- p. Elbek zdůraznil článek 52 zákona CPR,
- neměli bychom se odchýlit obecně od četnosti auditů dle hEN,
- doporučuje se provádět jeden audit za rok,
- SG smí vypracovat pokyn pro četnost auditů lišící se od hEN, tento pokyn musí být
schválen GNB-AG a NB/OS by neměl měnit četnost auditů v hEN bez schváleného
podpůrného GNB pokynu.



Informace o nově citovaných hEN z 08.04.2016 (Hot issues), se zdůrazněním zejména:
- přechodné období je od 08.04.2016 až 08.04.2017,
- EN 16034 může být použita pouze v kombinaci s EN 13241:2003+A2:2016 nebo
14351-1:2006+A2:2016,
- NB/OS jsou zodpovědné za aktualizaci nových verzí hEN u jejich notifikací,
- postup při certifikaci v případě změny hEN: pokud došlo ke změně hEN, tak jsou
vyžadovány nové posouzení vlastností a nové zkoušky typu pouze pro změněné
charakteristiky a nové vydání certifikátů v systému AVCP1+, 1 nebo 2+. Pokud však
nedošlo ke změně charakteristik, tak stávající zkoušky typu a certifikáty mohou být
zachovány.



Další náměty a připomínky pana Elbeka směrem k NB/OS:
- připomínka, 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,
- odpovědnosti pro správné fungovaní GNB-CPR mají především: 1. komise, 2. NB/OS,
3. úřady pro notifikaci. NB/OS by se měli zúčastňovat jednání,
- členské země by měly dohlížet na dodržování a aplikování pokynů u jednotlivých
NB/OS.
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Pravidla a pokyny mohou být v rozporu s hEN pouze ve zvláště odůvodněných
případech, tzn., když hEN není v souladu s CPR.
- prezident GNB a TecSec provedou průzkum nad stavem akreditací a notifikací u
jednotlivých NB/OS, protože existují velmi rozdílné případy, budou definovány závěry a
výsledky budou zveřejněny na CIRCABC.
- souvislosti mezi stavebním výrobkem a stavební prací (shrnující informace pana
Elbeka) uvádí následující tabulka:
Stavební výrobek

Stavba / stavební práce

Legislativa

CPR- unijní zákon

Národní legislativa pro
stavebnictví

Odpovědnost za provedení

Výrobce

Stavebník / vlastník stavby

Dokumentační pravidla

AVCP

Každá stavba je
dokumentována samostatně

Odpovědný úřad (autorita)

Úřad odpovědný za dohled
nad trhem

Stavební úřad vydávající
povolení (nebo úřad pro
stavbu silnic)

5. Pokyn NB-CPR /SG17-16/106 z 13.10.2016
Jedná se o pracovní dokument s pravidly pro stanovování délky auditů pro EN 1090-1+A1.
Předseda pan Baldo a pan Elbek podali v tomto bodě jednání informace, že tento dokument
stanovuje modelové případy certifikovaných firem a měl by sjednotit postup pro stanovení
délky auditů u jednotlivých NB/OS. Na základě připomínek všech zúčastněných a bohaté diskuze
bylo rozhodnuto, že tento dokument bude znovu revidován, některá terminologie bude
modifikována, jako např. „musí“ se změní na „mělo by se“ a zástupci německých NB připraví
kontrolní postup (check list) pro přípravu auditu podle EN 1090-1+A1. Všechny informace budou
předány a řešeny na příštím zasedání.
6. Komentáře k dokumentu NB-CPD/SG17/09/069r z 13.06.2016
Jedná se o pracovní dokument pro certifikaci FPC dle EN 1090-1+A1, který zatím není definitivně
schválen. K tomuto dokumentu bohužel nebyly obdrženy žádné připomínky z jednotlivých NB,
s výjimkou zástupců NB z Polska (tzv. mirror group). Byl vznesen požadavek, aby i ostatní
zástupci NB/OS zaslali připomínky a náměty k tomuto dokumentu do příštího zasedání.
Dále byla podána informace o připravovaném novém dokumentu, který se bude zabývat
problematikou zábradlí (balustrád), které zatím nejsou zahrnuty v CPR.
Pan Baldo dále seznámil přítomné, že byl vydán konečný návrh předpisu FprCEN/TR
17052:2016, který se zabývá pravidly a pokyny pro implementaci EN 1090-1+A1, zatím však není
známo, kdy tento dokument bude oficiálně vydán.
7. Příští zasedání SG 17
Příští zasedání SG 17 se uskuteční 01.06.2017 v ČR v Ostravě na VŠB-TU Ostrava, pořadatelská
instituce bude Český svářečský ústav s.r.o. a TZÚS Praha, s.p.
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Přílohy zprávy:
1. Příloha 1 - Prezenční listina
2. Příloha 2 - NB-CPR/SG17-16/107 - Draft Agenda of the 25nd Meeting of Structural Metallic Products
Sector Group SG17
3. Příloha 3 - NB-CPR SG17-16_104 Minutes of the 24th meeting of the SG17 of the GNB for CPR
4. Příloha 4 - NB-CPR 16-683r2 Communication between NBs and Market Surveillance authorities
5. Příloha 5 - NB-CPR 16-684r3 - Position Paper - Surveillance frequencies

Ostrava, 28.11.2016

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