53. výroční zasedání CECIP (General Assembly)
se konalo 29. - 31. května v Interlaken ve Švýcarsku.
Hlavní část jednání se uskutečnila v Bernu ve Švýcarskén federálním úřadu metrrologie a
akreditace (METAS).
Jednání zahájila prozatímní prezidentka paní Caroline Obrecht. Mimo zástupce Ukrajiny byli
přítomni všichni řádní členové, dále pozorovatelé a hosté.
Tradičně je zasedání zahajováno odbornými přednáškami. Ředitel METAS dr. Bruno
Vaucher přednesl příspěvek s názvem “Očekávaný globální přístup legální metrologie”.
Přednáška byla již rovněž prezentována na semináři OIML v září 2002 “What will legal
metrology be in the year 2020”. Doplňkem přednášky byla pak exkurze do federálního úřadu,
založeného již před 140 lety. V posledním desetiletém období byl úřad významně stavebně i
technologicky rozšířen a modernizován. Dnes nesporně reprezentuje oborové špičkové
pracoviště. Zaměstnává 160 pracovníků a s ročním rozpočtem 39,9 mil. CHF zabezpečuje
národní etalony (standardy), programy legální a průmyslové metrologie, akreditaci a činnost
švýcarských federálních komisí pro metrologii a akreditaci. METAS v rámci technického
rozvoje vyvíjí i nová měřicí zařízení, příkladem mohou být Wattovy váhy pro měření
hmotnosti, dosahující v konečné fázi stupeň nejistoty měření 10 -8 .
Další přednášku “Evropské direktivy pro zařízení užívaná ve výbušném prostředí” přednesl
pan Alain Czyz, president komitétu CLATEX a člen francouzské delegace v Bruselu.
Seznámil účastníky s posledními návrhy Direktivy 1999/92/EC a odkázal na podrobné
informace např. na adrese alain.czyz@inevis.fr .
Do společenství CECIP se přihlásily nové národní asociace z Polska, Rumunska a Ruska.
Zástupci těchto zemí pánové Piotr Choleva (Polsko), Virgil Petcu (Rumunsko) a Alexandr
Korobkin (Rusko) podali informace o složení, cílech a stavu svých národních asociací.
Ve druhé části vystoupili zástupci jednotlivých členských zemí (Anglie, Francie, Holandska,
Španělska, Německa, České republiky, Slovenské republiky, Itálie, Maďarska, Finska a
Švýcarska) s informacemi o stavu vahařské techniky, marketingu a hospodářské situaci
v roce 2002 ve svých zemích. Obecně lze říci, že ve většině případů se projevila ekonomická
stagnace až pokles, míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 9% a inflace v rozmezí 1 3%.
Pan John Anthony přednesl obsáhlé zprávy o činnosti pracovních skupin pro legální
metrologii a pro obchod a trh. Obě zprávy budou k dispozici na podzim po vydání sborníku
z tohoto zasedání.
Další část jednání byla věnována organizačně administrativním otázkám. Byli zvoleni noví
zájemci (Polsko, Rumunsko, Rusko) za řádné členy CECIP. Byl zvolen nový president
CECIP pan David Castle (Avery Weigh-Tronics, Director of Operations/Worldwide UK). Dále
byla schválena zpráva o činnosti sekretariátu, vyúčtování za rok 2002 a rozpočet na rok
2003. Příští, již 54. výroční zasedání (General Assembly) se uskuteční v roce 2004 ve
Španělsku.
Závěrem lze konstatovat zvýšený zájem o členství v CECIP (k dnešnímu dni je registrováno
15 národních asociací), související se vzrůstající úlohou metrologie, rostoucí mezinárodní
kooperací a efektivním využíváním moderní komunikace a logistiky. Předpokládá se, že
koncem října se uskuteční v Praze setkání Pracovní skupiny Legální metrologie. Pro naše
odborníky naskytne se tak příležitost seznámit se blíže s aktuálně řešenou problematikou.
Unie výrobců vah ČR (UVV ČR) získala na zasedání poslední návrh MID (Measuring
Instruments Directive), přijatý na EU Council 19. května 2003. V anglické verzi je již dnes
k nahlédnutí v sídle UVV, po přeložení do českého jazyka bude k dispozici všem členům
UVV.
Praha, červen 2003

Ing. Jan Havel, UVV ČR

