Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Účasť na výbore k nariadeniu 1025/2012 o európskej normalizácii
Dátum:

07. október 2015

Miesto rokovania:

Brusel, Belgicko

Program rokovania:

1.Otvorenie výboru

2.Prijatie programu
3.Prijatie zápisu z minulého rokovania
4.Mandáty
4:1:1 Meradlá
4.1.2 Ochrana pred ohňom - umelé krby na alkohol bez
odvodu splodín do komína
4.1.3 Návrh mandátu pre ekodizajn – počítače
4.1.4 Návrh mandátu na ekodizajn – vysávače
4.1.4, 4.1.5 Návrh mandátu na ekodizajn - pračky a
umývačky riadu
4.1.6 Strojové zariadenie/Machinery
4.2 Nové mandáty
4.2.1 Nové mandáty na ekodizajn
4.2.2 Výrobky z rias
4.2.3 Odevy
4.2.4 Mandát k EMC
4.2.5 Rekreačné plavidlá
4.2.6 Ekodizajn – legislatíva k networked standby
12. Formálne námietky
12.2 Formálna námietka voči ukotvovacím zariadeniam/
anchor devices
12.3 formálna námietka voči norme EN 521:2006
12.4 otvorené formálne námietky
4.Združenie INGRESS
5.Independent revue – Nezávislá štúdia k európskej
normalizácii
6.Kritéria členstva v CEN a CENELEC a Best practices
7.IKT platforma
8.Služby
9.Vademékum
10. Ročný pracovný program KOM
11. Financovanie
12. Správa k čl. 25 a 24 nariadenia
13. Pracovná skupina k normám a patentom
14. Ostatné
II. ÚČEL CESTY
Účasť na výbore k nariadeniu 1025/2012 o európskej normalizácii je dôležitá z pohľadu získania
aktuálnych informácii o implementácii existujúcich politík v oblasti európskej normalizácie a teda
nariadenia č. 1025/2012 o európskej normalizácii a odporúčaní a usmernení CEN/CENELEC
k členstvu v týchto organizáciách. Základnou úlohou výboru je hlasovať o mandátoch na tvorbu
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európskych noriem a rozhodovať o formálnych námietkach vznesených voči harmonizovaným
normám, určovať ich opodstatnenosť a prijímať opatrenia.
III. PRÍNOS CESTY
Zástupcovia ÚNMS SR postupovali v zmysle stanovísk ÚNMS SR pri hlasovaní o návrhoch
mandátov na tvorbu európskych noriem. V rámci prezentácie bodu 6. Kritéria členstva v CEN a
CENELEC a Best practices prezentovala generálna riaditeľka sekretariátu CEN/CENELEC viacero
usmernení o zabezpečovaní záväzkov vyplývajúcich z členstva v týchto organizáciách.
Odporúčania môžu byť použité pri zlepšovaní fungovania odboru normalizácie ÚNMS SR.
IV. CESTU USKUTOČNIL
Zástupca odboru skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR
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