CECIP Comite europeen des constructeurs d`instruments de pesage
Evropská organizace výrobců vah (CECIP)
Padesátileté výročí Evropské organizace výrobců vah
Evropská organizace výrobců vah byla založena v padesátých letech krátce poté, co bylo
založeno Evropské hospodářské společenství (EHS). V období změn vedoucích k harmonizaci a větší liberalizaci trhu si významní evropští výrobci uvědomili potřebu podílet se na
tvorbě nových předpisů a doporučení vznikajícího Evropského hospodářského společenství. 10. prosince 1958 byla svolána schůzka do Paříže, které se zúčastnili jako zástupci
jednotlivých zemí Dr. Büchner z Německa, pan Van Den Eynden z Belgie, pánové Testut a
Danne z Francie, pan Curioni z Itálie a pan Olland z Holandska. Výsledkem schůzky bylo
založení Evropské organizace výrobců vah (CECIP). Od počátku se vedle úředního jazyka,
kterým se stala francouzština, používala i němčina. Po přistoupení Vahařské federace
Velké Británie se začíná používat rovněž angličtina. V posledních letech a po přistoupení
zemí bývalého východního bloku se stává angličtina obecně používaným jazykem.
Principy přátelské spolupráce mezi členy CECIPu byly zakotveny do statutu organizace.
Základním principem se stalo, že veškerá činnost a rozhodnutí jsou postaveny na
všeobecném souhlasu všech členů. Potřeba rozhodovat na základě hlasování byla přijata
jako krajní řešení v případě nezbytnosti. Tento neobvyklý princip pomohl vytvořit v organizaci nezvykle přátelskou spolupracující atmosféru i přesto, že členy organizace jsou
vzájemně si konkurující firmy.
Díky rozvoji techniky a nových technologií prošel vahařský průmysl v posledních desetiletích významnými změnami. V současné době se vážení stalo jednou z významnou
součástí technologického a řídícího procesu ve všech odvětvích průmyslu od výzkumu,
přes výrobu až po obchod. Stanovení skutečného množství nemůže být obvykle provedeno
bez použití vážení.
Významný nárůst používání váhových technologií v řídících systémech ve všech oblastech
průmyslu a obchodu vyžaduje změny a zkvalitňování technických předpisů a legislativy. Na
tomto procesu se podílí řada významných organizací jako jsou například OIML
(Mezinárodní organizace pro legální metrologii) a WELMEC (Evropská spolupráce v legální
metrologii).
V dnešní době hraje CECIP v Evropě důležitou úlohu svým úsilím o tvorbu obecných a
harmonizovaných předpisů, které by měly být dostatečným základem pro ochranu zájmů
spotřebitelů a uživatelů vah.
Součástí CECIPu je skupina legální metrologie, která má za úkol obhajovat zájmy členů
v oblastech legální metrologie. V regulované sféře OIML reviduje svá doporučení každých
deset let. WELMEC k těmto doporučením vydává své interpretace a pracovní postupy.
Během let si CECIP získal svoji pozici a vybudoval svoji autoritu v oblasti legální metrologie, takže jeho připomínky a návrhy jsou významně vnímány a reflektovány. Každá oblast
zájmu má v rámci skupiny legální metrologie svého zpravodaje, který sleduje dění v této
oblasti a pravidelně o něm informuje. Zpravodajové shromažďují připomínky jednotlivých
členů k dané oblasti své působnosti a vydávají souhrnná stanoviska. Všichni členové dostávají potom veškeré tyto dokumenty k dispozici prostřednictvím svých národních federací a
mají možnost se tak účastnit odborné diskuse. Dnes díky internetu a digitalizaci je vše
rychle dostupné online elektronickou formou.
Aktuálně je jedním z důležitých úkolů CECIPu sledovat, zda kromě přijetí férových obchodních podmínek na hřišti evropského trhu pro firmy z EU i mimo EU, bude také uplatňována
jednotná a správná kontrola výrobků uváděných na trh EU příslušnými pověřenými institucemi. Na základě tohoto požadavku byla již v rámci CECIPu reformována skupina pro
obchod a podnikání s cílem monitorovat a upozorňovat na zneužívání podmínek volného
obchodu.
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V souvislosti s rozšiřováním Evropské unie získává i CECIP příležitost k rozšíření o nové
členské státy. Od roku 1993 se postupně stávají členy vahařské asociace Maďarska, České
republiky, Slovenské republiky, Polska, Ruska, Ukrajiny, Rumunska a Bulharska.
V dalších 50 letech vidíme mnoho příležitostí pro CECIP k tomu, jak pomoci ke správné a
nezbytné regulaci v rámci Evropy. Díky zvláštnímu charakteru CECIPu jsme bezvýhradně
přesvědčeni, že se tak bude dít v přátelské atmosféře vzájemné spolupráce. Pro členské
federace je CECIP prstem na tepně evropského dění a jeho prostřednictvím i dění celého
světa.
Z oficiálního tiskového stanoviska výboru CECIP k 50. výročí založení přeložil a upravil
Ing. Daniel Šťastný
předseda Unie výrobců vah ČR a viceprezident výboru CECIP
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