Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC WP)
Dátum:

10. júl 2014

Miesto rokovania:

Belgicko, Brusel

Program rokovania:

1. Schválenie programu rokovania
2. Schválenie zápisu z predchádzajúceho rokovania
3. Aktualizácia zoznamov kontaktov
4. Právne záležitosti
a) zjednotenie smernice s novým legislatívnym rámcom
5. Normalizácia
a) normalizácia v nadväznosti na rozhodnutie o 800 MHz
b) praktický kurz k 700 MHz
c) budúcnosť EMC normalizácie v oblasti UHF
frekvenčného rozsahu
d) hotové prepojovacie káble, prístup a možná certifikačná
schéma pre káble
e) prechodné obdobie k EN 50561-1 a vývoj v EN 50561-3
f) postup podľa čl. 6 ods. 3 voči harmonizovanej technickej
norme 55014-1
g) plazmové TV
h) Hladina emisií v pásme 1-150 KHz a potencionálne
rušenie inteligentných meračov elektriny (Smart Meter)
i) správa CENELEC
j) správa ETSI
6. Dohľad nad trhom
a) správa od vedenia pracovnej skupiny EMC ADCO
7. Skupina notifikovaných osôb pre smernicu EMC
a) správa zo skupiny notifikovaných osôb pre smernicu
EMC
b) databáza certifikátov
8. Nasledujúce stretnutie
9. Rôzne

II. ÚČEL CESTY
Pracovná skupina k smernici o elektromagnetickej kompatibilite sa zaoberá základnými
záležitosťami spojenými s vykonávaním a implementáciou smernice Európskeho parlamentu a
Rady č. 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov
vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS. Je zriadená
Európskou komisiou, predsedá jej vždy zástupca Európskej komisie a zúčastňujú sa jej
zástupcovia členských štátov EÚ, normalizácie, priemyslu a iných zainteresovaných strán.
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Účasť na pracovnej skupine Európskej komisie k smernici o elektromagnetickej kompatibilite je
dôležitá z dôvodu získania aktuálnych informácií z oblasti vykonávania a implementácie uvedenej
smernice podľa programu rokovania.
Dôležité informácie podľa programu sú najmä:
- Právne záležitosti – bod 4,
- Normalizácia v oblasti EMC – bod 5,
- Správa o aktivitách dohľadu nad trhom v oblasti EMC – bod 6.
- Správa o aktivitách Skupiny notifikovaných osôb – bod 7.
III. PRÍNOS CESTY
Pracovná cesta splnila svoj účel, na rokovaní boli prezentované informácie od Európskej komisie
a členských štátov EÚ, ktoré sa týkajú aplikácie smernice o elektromagnetickej kompatibilite v
praxi a informácie o zmenách a aktivitách v tejto oblasti.
IV. CESTU USKUTOČNIL

zástupca odboru skúšobníctva, ÚNMS SR
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