Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre elektrické zariadenia,
ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia (LVD WP)
Dátum:

27. – 28. október 2014

Miesto rokovania:

Belgicko, Brusel

Program rokovania:

Praktický kurz k novej smernici LVD
1. Úvod
2. Prezentácie zainteresovaných strán
3. Témy založené na otázkach zainteresovaných strán
Výbor elektrických zariadení
1. Úvod a schválenie programu rokovania
2. Založenie Výboru elektrických zariadení
3. Prijatie rokovacieho poriadku
4. Ochranný postup
5. Rôzne
LVD WP
1. Úvod a schválenie programu rokovania
2. Schválenie zápisu z predchádzajúceho rokovania
3. Plán práce
4. Aktivity dohľadu nad trhom ADCO (stretnutia, projekty,
nové dokumenty)
5. Smernica LVD – implementačné problémy
5.1 Mandát o spotrebiteľských laserových výrobkoch
5.2 Označenie CE na dvoch LVD výrobkoch predávaných
spolu
5.3 Formálne námietky
- Nemecko/Nórsko: EN 60335-2-9/A13:2010 osobitné
požiadavky na grily, hriankovače a podobné
prenosné varné spotrebiče
- Cyprus: EN 60335-2-15:2002/A11:2012 osobitné
požiadavky na spotrebiče na ohrievanie kvapalín
5.4 Vplyv elektromagnetického javu na bezpečnosť
elektrických zariadení
5.5 LVD konzultant Nového prístupu
5.6 Bezpečnostné aspekty sušičov vlasov
5.7 Harmonizovaná technická norma EN 60825-1
bezpečnosť laserových zariadení
5.8 Tavné rezistory
5.9 Nehody s perličkovými bazénmi
6. Informácia o aktivitách CENELEC
7. Medzinárodné záležitosti
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7.1 Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou
Kóreou
7.2 Projekt spoločného dohľadu nad trhom USA – EÚ
7.3 TTIP
8. Rôzne

II. ÚČEL CESTY
Pracovná skupina k smernici o elektrických zariadeniach, ktoré sa používajú v určitom rozsahu
napätia (LVD WP) sa zaoberá základnými záležitosťami spojenými s vykonávaním a
implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o
harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného
na používanie v rámci určitých limitov napätia. Je zriadená Európskou komisiou, predsedá jej vždy
zástupca Európskej komisie a zúčastňujú sa jej zástupcovia členských štátov EÚ, normalizácie,
priemyslu a iných zainteresovaných strán.
Účasť na pracovnej skupine Európskej komisie k smernici o elektrických zariadeniach, ktoré sa
používajú v určitom rozsahu napätia je dôležitá z dôvodu získania aktuálnych informácií z oblasti
vykonávania a implementácie uvedenej smernice podľa programu rokovania.
Dôležité informácie podľa programu sú najmä:
- Praktický kurz k novej smernici LVD v rámci ktorého sa diskutovala terminológia a otázky
transpozície novej smernice LVD,
- Založenie Výboru elektrických zariadení a prijatie rokovacieho poriadku,
- Plán práce – bod 3 LVD WP,
- Aktivity dohľadu nad trhom (ADCO) v oblasti LVD – bod 4 LVD WP,
- Implementačné problémy – bod 5 LVD WP,
- Informácie o aktivitách CENELEC v oblasti LVD – bod 6 LVD WP.
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 elektrických zariadeniach, ktoré sa
používajú v určitom rozsahu napätia v praxi a informácie o zmenách a aktivitách v tejto oblasti, ako
aj založený Výbor elektrických zariadení. Praktický kurz k novej smernici LVD zodpovedal otázky
zainteresovaných strán pri transpozícii novej smernice LVD.
IV. CESTU USKUTOČNIL

zástupca odboru skúšobníctva, ÚNMS SR
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