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 ZRUŠENÍ 8 

METROLOGICKÝCH 

SMĚRNIC 

2009 

  

PS G7  

 

2. 2. 2009 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council repealing Council 

Directives 71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 

74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC, 

and 86/217/EEC regarding metrology 

- Presentation by the Commission 

- Exchange of views 

Mgr. L. Růžičková 

(UNMZ), Ing. M. 

Chloupek (UNMZ), 

L. Homolková 

(UNMZ) 

EK  prezentovala ČS návrh na zrušení osmi směrnic „starého přístupu“ z oblasti 

metrologie (směrnice o sbližování právních předpisů ČS pro pravoúhlá závaží vyšší 

přesnosti, závaží vyšší než střední přesnosti, vodoměry na studenou vodu, lihoměry a 

hustoměry na líh, měřidla tlaku vzduchu v pneumatikách, lihoměrné tabulky, měření 

objemové hmotnosti obilí a ověřování nádrží umístěných na plavidlech). Ukázalo se, že 

většina ČS návrh Komise nepodpoří – přijatelné by bylo zavést zrušené směrnice do 

příloh MID nebo zrušit jen některé z uvedených osmi směrnic. ČS byly vyzvány, aby své 

návrhy zasílaly písemně. Další diskuze v rámci PS se uskuteční 20. 2. 2009. 

PS G7 20. 2. 2009 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council repealing Council 

Directives 71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 

74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC, 

and 86/217/EEC regarding metrology 

- -  Continuation of the discussion 

 

Mgr. L. Růžičková 

(UNMZ),  

Ing. M. Chloupek 

(UNMZ), L. 

Homolková 

(UNMZ),  

Ing. Klára 

Vidimová, 

Ph.D.(ÚNMZ)  

Expertní diskuse v PS Rady se dostala do „slepé uličky“. Až na 8 ČS nebyl návrh EK 

podpořen. Různé ČS požadují harmonizaci pravidel pro různá měřidla. Kvalifikovaná 

většina ČS je pouze pro zrušení směrnice 71/349/EHS o ověřování nádrží označovaných 

značkou EHS umístěných na plavidlech. Vzhledem k tomu, že ani na druhém jednání PS 

(20. 2.) ČS nezměnily své postoje, bude příští jednání (27. 2.) na úrovni Attachés. 

CZPRES navrhlo svolání společného Attachés meetingu pro technickou harmonizaci a 

better regulation. Tento krok by mohl přimět ČS oprostit se od “expertních“ neshod, 

posoudit návrh ve světle better regulation a vyslovit mu podporu.        

 

PS Attachés  

(TH + Better 

regulation) 

27. 2. 2009 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council repealing Council 

Directives 71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 

74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC, 

and 86/217/EEC regarding metrology 

- Continuation of the discussion 

    (doc. 6804/08 MI 70 ENT 32 CODEC 222) 

 

Mgr. Lucie 

Růžičková 

(ÚNMZ), SZB 

V rámci Attachés meetingu byly delegace vyzvány, aby předložily věcné důvody pro své 

pozice. EK poukázala opětovně na to, že v předmětných oblastech nebyly identifikovány 

žádné překážky obchodu, že se jedná o technicky zastaralé směrnice a že měřidla 

směrnicemi pokrytá jsou ve většině případů ošetřeny mezinárodními normami. CZPRES 

představilo nový kompromisní návrh, ve kterém je lhůta pro zrušení směrnic posunuta 

v návaznosti na revizi směrnice 2004/22/ES (do roku 2014). Kompromisní návrh by byl 

doplněn Deklarací EK, v níž se EK zavazuje opětovně zhodnotit potřebu regulace 

předmětných oblastí při revizi směrnice 2004/22/ES v roce 2011. Kompromisní návrh 

byl rozeslán ČS s termínem pro vyjádření do konce března 2009.  CZPRES obdrželo 

vyjádření 15 ČS, z toho pouze 2 ČS návrh podpořily plně a 2 částečně. Ostatní ČS 

poukázaly na to, že nevidí nutnost zabývat se zrušením směrnic před revizí směrnice 

2004/22/ES, že požadují regulaci měřidel pokrytých zrušovanými směrnicemi a že 

závazek EK v Deklaraci je vágní, nic nového nepřinášející. S ohledem na rozhodnutí 
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současného EP se návrhem v tomto volebním období nezabývat a s ohledem na negativní 

postoje ČS k návrhu jako takovému se CZPRES rozhodlo v projednávání v PS G7 zatím 

nepokračovat. 

SEPRES 

Výměna názorů 

k návrhu ve 

Výboru IMCO 

EP 

29. 9. 2009 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council repealing Council 

Directives 71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 

74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC, 

and 86/217/EEC regarding metrology 

 

 Dne 29. 9. 2009 proběhla k návrhu výměna názorů s již nově zvolenými členy Výboru 

IMCO EP. 6. 10. 2009 prezentovala Komise opětovně Impact Assessment, který ji vedl 

k vypracování návrhu v předložené podobě. Obhajoba zvoleného řešení EK pochybnosti 

členů Výboru nerozptýlila, požadují podrobnější informace o pozicích jednotlivých ČS 

k jednotlivým směrnicím, o důvodech, které je vedou k negativnímu stanovisku vůči 

návrhu EK. Výbor IMCO, za účelem vyjasnění pozic jednotlivých ČS, zaslal dotaz Radě 

EU. Dle předběžného harmonogramu by mělo hlasování k návrhu ve výboru IMCO 

proběhnout v polovině března 2010, hlasování v plénu EP pak v dubnu 2010. Dle 

neoficiálních informací se Švédsko odmítlo agendou po dobu svého předsednictví 

zabývat. 

  2010   

PS G7 – 

Stavební 

výrobky  

18. 2. 2010  Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council repealing Council 

Directives 71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 

74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC, 

and 86/217/EEC regarding metrology 

- další diskuse 

7772/09 MI 111 ENT 71 CODEC 377 

Ing. Miroslav 

Chloupek  

ESPRES na základě předložených pozm. návrhů EP, za CZPRES prezentovaných 

stanovisek jednotlivých ČS a stanoviska EK zpracovalo kompromisní text, který 

předložilo PS G7 dne 18.02.10 za účelem získání mandátu pro další jednání s EP. 

Kvalifikovaná většina ČS, včetně ČR, i EK, vyslovila obecně myšlence, na které je 

kompromis založen (tj. zrušení navrhovaných směrnic až na základě plánované revize 

směrnice o měřicích přístrojích) podporu. ESPRES upřesní další postup projednávání, 

pravděpodobně bude následovat ještě jedno jednání PS a poté bude CRP požádán o 

mandát pro další jednání s EP – na počátku  března se předpokládá trialog, poté jednání 

Výboru IMCO 20.03.10 a dne 16.04.10 přijetí návrhu na plenárním zasedání EP v 1. 

čtení. 

CRP I 14.4.2010 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council repealing Council 

Directives 71/317EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 

74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC, 

and 86/217/EEC regarding metrology (LA) (First 

reading) 

=Examination of a Presidency compromise text 

7601/10 MI 87 ENT 25 CODEC 216 

 

Ing. Lucie 

Šestáková 

(SZB) 

Předmětem jednání CRPI byl návrh kompromisního textu PRES, který bude sloužit 

k dalšímu jednání s CRP. Předmětem diskuse bylo jednak datum pro zrušení 8 

metrologických směrnice (de facto 7, neb směrnice 71/349/ES bude zrušena k 1.7.2011) a 

otázka korelačních tabulek. Na základě diskuse PŘES navrhlo kompromis – datum zrušení 

směrnic k 1.12.2015 (v zájmu dosažení dohody s EP, byť některé ČS by přivítali lhůtu 

delší s tím, že EHS podle těchto směrnic zůstává v platnosti do 30.11.2015), pokud jde o 

korelační tabulky – odstranit povinnost z vlastního textu a místo toho začlenit odpovídající 

bod odůvodnění. FR, AT mají problém u dvou směrnic týkajících se požadavků na závaží 

(71/317/EHS a 74/148/EHS), kde existuje prvotní ověření a nikoliv typové schválení. 

Požadují prodloužit lhůtu do r. 2026, tak aby byly pro všechny směrnice stejné podmínky. 
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CZ má s prodloužením lhůty problém, protože pro zrušení předmětných směrnic ) nebude 

existovat předpis pro provádění těchto prvotních ověření. Odkaz na články 8 až 10 obecné 

směrnice 2009/34/ES není dostačující, jelikož tyto články směrnice odkazují opět na 

směrnice týkající se příslušného typu měřicího přístroje. Problém může vzniknout i při 

transpozici, kdy by bylo nutno odkazovat na zrušené směrnice. CZ předala žádost o 
vysvětlení FR, která předložila tento návrh. 

CRP I 21. 4. 2010 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council repealing Council 

Directives 71/317EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 

74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC, 

and 86/217/EEC regarding metrology (LA) (First 

reading) 

= Presidency report on the state of play ÚNMZ 

Ing. Lucie 

Šestáková 

(SZB) 

ES PRES informovalo, že pokud jde o kompromisní text schválený Coreperem minulý 

týden, bude jeho hlavní body konzultovat s EP neformální cestou. Na základě 

neformálních kontaktů pak může dojít k drobným úpravám textu, nicméně PRES 

očekává, že 99 % textu zůstane zachováno. Po ukončení těchto neformálních diskusí s 

EP, bude odeslán EP dopis s pozicí Rady, který bude základem pro oficiální jednání s 

EP. Coreper bude samozřejmě o případných změnách a především pak o datu odeslání 

dopisu EP včas informován.  

Diskuse SZB a 

CLS 

8. 9. 2010 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council repealing Council 

Directives 71/317EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 

74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC, 

and 86/217/EEC regarding metrology (LA) (First 

reading) 

 

Lucie Růžičková 

(SZB)  

Dne 08.09.10 proběhla diskuse mezi SZB a CLS. Transpoziční předpisy, které do 

českého právního řádu zavádí směrnice 71/317/EEC a 74/148/EEC budou k datu 

30.11.2015 zrušeny pouze co se týká ustanovení nemající vliv na vydání ES prvotního 

ověření. Ustanovení, která jsou nezbytná pro celý proces ES prvotního ověření, budou 

ponechána v platnosti do doby 30.11.2025. Dalším důvodem proč dohoda Rady s EP 

stagnuje, je neschopnost nalezení konsensu nad korelačními tabulkami. Rada je ochotna 

akceptovat pouze Recital vyzývající ČS k jejich vypracování, EP požaduje začlenění 

povinnosti vypracovat korelační tabulky, do samotného textu směrnice. Zatím k tomuto 

probíhají jednání mezi radou a EP. 

CRP I  10. 11. 2010 Proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 

71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 

76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil 

relatives à la métrologie 

= Approbation d'une lettre à adresser au 

Parlement européen (°) 

docs 12196/10 MI 250 ENT 84 CODEC 686 

12196/10 MI 250 ENT 84 CODEC 686 ADD 1 

15863/10 MI 426 ENT 165 CODEC 1205 

 BEPRES avizovalo, že text je pro EP přijatelný a proto jej předložilo dne 10. 11. 2010 

CRP I v bodech I - bez diskuse a byl přijat v předloženém znění. Poté byl předán EP 

s cílem dosáhnout dohody v 1. čtení. 

 

Plenární 

zasedání EP  

15. 12. 2010 Repeal of directives regarding metrology 

Report:  Anja Weisgerber (A7-0050/2010) 

Report on the proposal for a directive of the European 

 Návrh byl EP přijat. Návrh přijatý na plenárním zasedání EP je výsledkem kompromisu 

mezi EP a Radou.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0050&language=EN
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Parliament and of the Council repealing Council 

Directives 71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 

74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC, 

and 86/217/EEC regarding metrology 

[COM(2008)0801 - C6-0467/2008 -

 2008/0227(COD)] 

Committee on the Internal Market and Consumer 

Protection 

  2011   
CRP I 18. 2. 2011 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council repealing Council Directives 

71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 74/148/EEC, 

75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC, and 

86/217/EEC regarding metrology (First reading) 

(Legislative deliberation) 

- Adoption of the legislative act 

PE-CONS 67/10 MI 565 ENT 222 CODEC 1574 

6291/11 CODEC 190 MI 65 ENT 26 

 Přijato CRP I v bodech I – bez diskuse. 

Rada pro 

zemědělství a 

rybolov – body 

A  

21. 2. 2011 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council repealing Council Directives 

71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 74/148/EEC, 

75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC, and 

86/217/EEC regarding metrology (first reading) 

(LA+S) 

- Adoption of the legislative act 

PE-CONS 67/10 MI 565 ENT 222 CODEC 1574 

6291/11 CODEC 190 MI 65 ENT 26 

+ ADD 1 REV 1 

approved by COREPER, Part 1, on 18.02.11 

 ČR vyslovila po vyjasnění otázky týkající se úpravy pro prvotní EHS ověření souhlas 

s kompromisním textem, který je výsledkem dohody mezi EP a Radou, a je založený na 

zrušení navrhovaných směrnic až na základě plánované revize Směrnice o měřicích 

přístrojích. Tento text byl odsouhlasen dne 21.2.11 Radou pro zemědělství a rybolov, 

očekává se zveřejnění v OJ EU. 

OJ EU L 71  18. 3. 2011 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU ze dne 9. března 2011, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 

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 Text s významem 

pro EHP 

 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2008&DocNum=0801
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=COD/2008/0227
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0017&rid=1

