55. výroční zasedání CECIP
(Comite Europeen des Constructeurs d´Instruments de Pesage)
V tomto roce se 55. výroční zasedání CECIP konalo 5. - 7. května v Katovicích v Polsku.
Zasedání zahájila první vicepresidentka Caroline Obrechtová. V listopadu 2004 totiž
odstoupil dosavadní president CECIP David Castle, který byl odvolán do USA.
Zasedání se zúčastnily delegace z patnácti zemí. Tradičně prvá vystoupení patřila
představitelům hostitelské země. Maršálek vojvodství Michal Czarski přiblížil charakter a
strukturu Slezska (cca 2 miliony obyvatel, z toho v Katovicích 300 tisíc, Slezsko - oblast
známá především uhelným a hutním průmyslem). Další dva příspěvky se již týkaly informace
o polském Hlavním metrologickém úřadu ve Varšavě (president W. Sanocki, Glowny urzad
miar a president W. Zlomek, Architec comp.). Při úřadě pracuje Notify body pro NAWI
č. 1440.
S novinkami WELMEC seznámil účastníky zasedání G. Freistetter, vedoucí evropské
kooperace v oblasti legální metrologie. WELMEC má 28 řádných členů a 2 přizvané
(Bulharsko, Rumunsko). WELMEC se svými pracovními komisemi poskytuje široké spektrum
aktivit z oblasti metrologie, zájmů spotřebitelů, programového vybavení pro měřicí systémy a
v neposlední řadě pomoc pro nadcházející aplikace MID (Measuring Instruments Directive).
President OIML prof. M. Kochsiek informoval o novinkách v této mezinárodní organizaci.
OIML má 111 členů (59 řádných, 52 korespondujících). V revizním řízení jsou směrnice
R111 – Váhy a Zákon o metrologii. Další jeho sdělení se týkalo certifikačního systému pro
váhy s neautomatickou činností (poplatek za certifikát OIML činí 500 €). Od června 2005 se
stane novým presidentem OIML A. Johnson z Kanady. V letošním roce oslavuje OIML již
padesáté výročí svého vzniku, byl založen 12. října 1955 účastníky z dvaceti čtyř zemí.
Rozsáhlou databázi evropské metrologické banky (typová schválení výrobků, seznam
výrobců, notifikačních osob atd. evropských zemí zajišťuje konsorcium EMeTAS. Seznamy
jsou k dispozici v tříjazyčné verzi (anglicky, francouzsky, německy). Podrobnosti sdělil
D. Philips z Anglie.
V další části programu byly předneseny souhrnné informace jednotlivých delegací za rok
2004 (Polsko, Itálie, Německo, Švýcarsko, Maďarsko, Velká Britanie, Francie, Rusko,
Ukrajina, Holandsko, Česká republika, Španělsko, Slovenská republika a Finsko). Souhrnně
lze říci, že inflace a nezaměstnanost je ve všech zemích srovnatelná, výjimku tvoří Rusko
s inflací 11,7% a Velká Britanie s nejmenší mírou nezaměstnanosti 4,7%. V produkci
vahařského průmyslu došlo buď ke stagnaci nebo mírnému poklesu jednak vlivem silné
mezinárodní konkurence, jednak dosažení relativního nasycení trhu. Na druhé straně ve
většině zemí existuje mírný optimismus při pohledu na budoucí vývoj.
Odpolední jednání zahájily zprávy o činnosti sekretariátu CECIP a pracovní skupiny pro
legální metrologii (J. Anthony). Stávající skupina má 16 členů z osmi zemí a byl odsouhlasen
návrh na její rozšíření o delegáta z ČR. Náplní práce skupiny je projednávání návrhů,
přicházejících z OIML či WELMEC, a dále témat z Evropské komise (např. MID apod.)
Závěrečný blok jednání tvořily organizační otázky. Uskutečnily se volby nových členů do
výboru CECIP (Antonio Matute, Španělsko – president, Daniel Šťastný, ČR a Gűnther Maaz,
SRN – členové výboru). Dále byla schválena zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2004,
schválen rozpočet na rok 2005 (náš členský příspěvek zůstal nezměněn). Příští, 56.
zasedání CECIP, se bude konat v roce 2006 v Itálii.
Podrobnou zprávu z výročního zasedání s úplným zněním všech materiálů zpracuje
sekretariát CECIP v elektronické podobě.
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