
CZPRES 
V období od ledna do června 2009 ÚNMZ uskutečnil 33 formálních zasedání PS G7 (z toho 
jedno dvoudenní), 2 neformální jednání PS, 3 zasedání na úrovni „Attachés“, 10 
technických jednání a 4 neformální trialogy s Evropským parlamentem. Za úspěch lze 
považovat dosažení dohody s Evropským parlamentem v případě 3 ze 4 agend převzatých 
od francouzského předsednictví, čímž ÚNMZ významně přispěl k celkovému počtu agend 
uzavřených za českého předsednictví v rámci procedury spolurozhodování. Stejně tak se 
ÚNMZ podařilo při projednávání 2 nově předložených návrhů z oblasti technické 
harmonizace dospět s ohledem na volby do Evropského parlamentu do maximálně možného 
stadia projednávání na úrovni Rady EU a přispět tak k hladkému předání agendy 
následujícímu švédskému předsednictví.  

Od 1. 1. 2009 ÚNMZ předsedalo v níže uvedených agendách: 

•  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních pro 
aplikaci pesticidů – projednávání za CZPRES ukončeno, dosaženo dohody v rámci 1. 
čtení  

•  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kosmetických přípravcích - 
projednávání za CZPRES ukončeno, dosaženo dohody v rámci 1. čtení  

•  Směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se zrušují směrnice Rady 
71/317/EEC, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 
76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii – projednávání za CZPRES 
ukončeno, v rámci Rady EU nebylo dosaženo dohody, návrhem se bude zabývat nový 
EP  

•  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh - předáno 
SEPRES  

•  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií a souvisejícím 
označování textilních výrobků etiketami – předáno SEPRES  

Zástupce Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu předsedal pracovní podskupině PS G7 – 
motorová vozidla, agendě: 

•  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schvalování 
typu motorových vozidel z hlediska všeobecné bezpečnosti - projednávání za 
CZPRES ukončeno, dosaženo dohody v rámci 1. čtení  

ÚNMZ se také s ohledem na svou oblast působnosti podílel expertně na projednávání  

•  Návrhu rozhodnutí o účasti Společenství v Evropském programu výzkumu a 
vývoje v oblasti metrologie prováděném několika členskými státy - projednávání 
za CZPRES ukončeno, dosaženo dohody v rámci 1. čtení  

Kromě výše uvedeného byly v rámci PS G7 také projednáváno 10 návrhů přijímaných 
v souladu s Rozhodnutím Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 
svěřených Komisi, ve znění Rozhodnutí Rady 2006/512/ES, regulativním postupem 
s kontrolou, a to z následujících oblastí: nebezpečné látky, motorová vozidla, textilie, 
metrologie. 



Podrobnější informace o vlastním projednávání jednotlivých agend lze nalézt v části Rada 
EU. 

Oficiální hodnocení českého předsednictví sestávající z obecné hodnotící části a části 
hodnotící předsednictví podle jednotlivých sektorových Rad, určené pro informaci domácí i 
evropské veřejnosti, je k dispozici na níže uvedeném odkazu:  

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/programme-and-priorities/achievements/zavery-
predsednictvi-24391/ 
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