56. výroční zasedání CECIP
(Comite Europeen des Constructeurs d´Instruments de Pesage)
Výroční zasedání (General Assembly) se uskutečnilo ve Varese poblíž Milána. Organizačně
zajistila zasedání hostitelská italská U.C.I.P. (Unione Cosstruttori Italiani Strumenti per
Pesare). Zasedání se zúčastnilo 33 delegátů a 22 pozorovatelů z 12 členských asociací a
zemí. Za Unii výrobců vah ČR se jednání zúčastnil předseda Ing. J. Havel a Ing. D. Šťastný,
člen výboru CECIP. Program zasedání byl komponován tradičně, tzn. po odeznění příspěvků
z pořadatelské země, informací z organizace OIML a zpráv o situaci ve vahařském sektoru
členských zemí byly vyslechnuty zprávy o činnosti pracovní skupiny Legální metrologie a
aktivitách výboru CECIP. V další části následovaly organizační zprávy.
Z pozvaných italských hostů přednesl zahajovací příspěvek Dr. Alberto Rivolla na téma
„Příležitost a strategie pro průmyslovou kooperaci s Čínou“. Téma Čínské republiky se
v kuloárech živě diskutovalo během celého zasedání. Dalším přednášejícím byl pan Walter
Baggini, vicepresident Obchodní komory Varese, který hovořil o perspektivách italské ekonomiky v nové politické situaci. Třetím přednášejícím byl Dr. Vincenzo Petrucciano, vedoucí
Metrologického úřadu Varese s příspěvkem „Legální metrologie v Itálii“.
Viceprezident OIML (Mezinárodní organizace pro legální metrologii) prof. Dr. Manfréd
Kochsiek hovořil o klíčových cílech této organizace. Těmi jsou MAA (Mutual acceptance
arrangement) jako řešení pro budoucnost a OIML Certifikační systém jako úspěšné řešení
v podmínkách vzrůstajícího mezinárodního obchodu při souběžném zvyšování konkurence a
nutnosti snižovat ceny produktů při použití nových technologií. OIML za 15 let od zavedení
certifikačního systému udělil 1550 certifikátů. K dnešnímu dni OIML sdružuje 60 členů a 53
členů dopisovatelů. Mezinárodní úřad pro legální metrologii (BIML) sdružuje 366 výrobců
s uděleným certifikátem.
V další části zasedání odezněla vystoupení jednotlivých delegací z členských zemí. Obecně
lze ke všem příspěvkům konstatovat výrazné změny a ztížení podmínek výroby. Se stoupajícími cenami energií je současně vzhledem ke značné světové konkurenci vyvíjen tlak na
snižování prodejních cenových hladin. Velkosériová výroba vah se z Evropy vytrácí zejména
v kategorii kuchyňských a koupelnových vah. Na straně druhé lze však pozorovat mírné
zlepšení v oblasti průmyslových a technologických vážicích systémů. V posledním období se
členské země snaží vzniklé potíže překonávat. Ve většině zemí se mírně zvyšuje export,
import je závislý na typu vážicích systémů.
Lze pozorovat i meziroční vzrůst HDP, pro původních 15 členů EU (EU15) je střední
přírůstek +2,0%. U nových členských zemí je v roce 2005 přírůstek HDP vyšší, např. v ČR
+6%, v Maďarsku +4,6%, na Slovensku +5,6%. Průměrná míra nezaměstnanosti byla v roce
2005 u EU15 7,9% (s prognózou poklesu pro další léta), v CR 8%, v Maďarsku 7,2% a na
Slovensku 16%. Průměrná inflace se pohybovala kolen 2%, v EU15 2,3%, v ČR 1,9%,
v Maďarsku 3,6% a na Slovensku 2,7%. Porovnáním těchto statistických údajů je zřejmé, že
ČR nevybočuje při srovnání ukazatelů v rámci EU. Z nečlenských zemí EU se svými
ukazateli výrazně odlišuje Ruská republika (HDP +7,3%, inflace 10,3%, export a import
+30%).
Ve vahařském průmyslu zaznamenávají členské země (např. Velká Britanie a Francie)
pokles výroby, export ve většině zemí převyšuje nad importem a jejich přírůstek je v obou
případech pozitivní. Švýcarská vahařská asociace věnuje zvýšenou pozornost produkci vah
jako součástí IT systémů.
Zástupci Polska, Rumunska a Ukrajiny se na zasedání CECIP nedostavili.
Dále byla projednána žádost o přijetí za člena CECIP MAB (Measurement Association of
Bulgaria), která sdružuje 11 firem. Po diskusi bylo odhlasováno, aby pro příští období byla
zařazena jako člen pozorovatel.

Předseda pracovní skupiny Legální metrologie John Antony přednesl souhrnnou zprávu o její
činnosti. Skupina měla bohatý program s projednáváním připravované MID (Measurement
Instrument Directive), která od 30. 10. tr. vstupuje v platnost ve všech zemích EU. Dále tato
skupina spolupracovala s WELMEC (s pracovními skupinami 2, 7 a 8) při projednávání
doplňujících návrhů pro NAWI a AWI (Neautomatické a Automatické vážicí systémy), otázek
řízení a garance kvality a revize dokumentů o EMC (elektromagnetická kompatibilita).
Skupina projednávala rovněž dokumenty OIML k nejistotám měření.
V rámci organizačních a administrativních otázek je třeba uvést odstoupení dlouhodobé
vicepresidentky CECIP paní Caroline Obrecht. Na základě volby přebírá její funkci pan
Martin Stoll (Mettler Toledo, Švýcarsko), který se současně stává předsedou pracovní
skupiny Legální metrologie po odstupujícím J. Anthony. Příští 57. výroční zasedání CECIP
se uskuteční 18. 5. 2007 v Londýně.
Jan Havel, předseda UVV ČR

