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Průběh jednání 
 
Jednání bylo zahájeno paní Ing. Šašinkovou. Poté se slova ujal ing. Pavel Tučka. Účastnící se 
dohodli na následujícím pořadí projednávání dokumentů, a to zejména z hlediska jejich 
důležitosti: 

1) připomínky k EN 12899-1/prA1 včetně připomínek ke stávající kmenové EN 12899-1 a 
komentářů ostatních členských států, 

2) připomínky k EN 12899-6 a komentářů ostatních členských států, 
3) připomínky k EN 12899-4/prA1 a komentářů ostatních členských států, 
4) připomínky k EN 12899-5/prA1 a komentářů ostatních členských států. 

 
Výsledné připomínky z diskuse k jednotlivým návrhům jsou shrnuty v následujících přiložených 
dokumentech: 

- Připomínky k EN 12899-1/prA1  
i. dokument „CZ - Comments to EN 12899-1.doc“ 

ii. dokument „CZ - Comments to EN 12899-1 tabulky ZA.doc“ 
- Připomínky k EN 12899-6 

i. dokument „CZ - Comments to EN 12899-6.doc“ 
- Připomínky k EN 12899-4/prA1 

i. dokument „CZ - Comments to EN 12899-4.doc“ 
- Připomínky k EN 12899-4/prA1 

i. dokument „CZ - Comments to EN 12899-5.doc“ 
 
Připomínky k návrhu EN 12899-3/prA1 budou členy NAT/WG3 zpracovány v nejbližších dnech 
a předloženy k diskusi. 



Závěrem jednání bylo stanovisko, že návrh normy EN 12899-6 nelze přijmout v takovém stavu 
v jakém byl předložen. Není jasně definováno pro koho je vlastně tato část normy určena. Její 
použití není praktické ani pro výrobce, ani pro odběratele, ani pro zkušební laboratoře. Návrh 
navíc obsahuje řadu nejasností a nepřesností, na které je upozorněno v přiložených připomínkách. 
 
Ohledně částí 1, 4, a 5 normy EN 12899, by Česká republika měla zaujmout stanovisko, že bez 
zapracování příp. řádného zdůvodnění neakceptování předložených připomínek, nebude možné 
hlasovat pro přijetí předložených návrhů. 
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