
Pracovní 

orgán 

Rady EU 

Datum 

jednání 

Projednávané dokumenty 
(název uváděn v jazyce rozesílané pozvánky 

z důvodu snadnějšího vyhledávání v Extranetu 

apod.) 

Účastník Stručný popis stavu projednávání 

 

 
  PŘIZPŮSOBENÍ NLF   

  2011   

PS G7 29. 11. 2011 Communication from the Commission to the European 

Parliament and the Council 

Alignment of ten technical harmonisation directives to 

Decision No 768/2008/EC of the European Parliament 

and of the Council of 9 July 2008 on a common 

framework for the marketing of products - COM(2011) 

763 final 

- 16983/11 ENT 243 MI 572 CONSOM 178 COMPET 

515 CODEC 2043 (forthcoming) 

 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council 

on the harmonisationof the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

pyrotechnic articles - COM(2011) 764 final 

- 17265/11 ENT 251 MI 589 CONSOM 180 CODEC 

2119 COMPET 536 (forthcoming) 

 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council 

on the harmonisation of the laws of the Member States 

relating to electromagnetic compatibility - COM(2011) 

765 final 

- 17266/11 ENT 252 MI 590 CONSOM 181 CODEC 

2120 COMPET 537 (forthcoming) 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council 

on the harmonisation of the laws of the Member States 

relating to making available on the market of non-

automatic weighing instruments - COM(2011) 766 

final 

- 17268/11 ENT 253 MI 591 CONSOM 182 CODEC 

2121 COMPET 538 (forthcoming) 

 

Proposal for a Directive oftThe European Parliament 

and of the Council 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ)  

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Předložené Sdělení Komise je zastřešujícím dokumentem ke konkrétním návrhům 

devíti (v nadpise Sdělení je chybně uveden počet deseti směrnic, ve skutečnosti byla 

v posledních fázích jednání jedna směrnice vypuštěna) sektorových směrnic Nového 

přístupu (MID, NAWI, EMC, LVD, ATEX, JTN, výtahy, pyrotechnické výrobky, 

výbušniny pro civilní použití) za účelem jejich přizpůsobení Novému legislativnímu 

rámci (Rozhodnutí č. 768/2008/ES) a terminologii a ustanovením Lisabonské smlouvy, 

ve kterém jsou popsány a zdůvodněny navrhované úpravy, včetně zdůvodnění 

zvoleného přístupu (technika „recast“) a nutnosti projednávat návrhy jako jeden 

„balíček“.   

ČR již v rámci projednávání výše uvedených návrhů na úrovni EK vyjádřila podporu 

zvolenému přístupu EK k přizpůsobení vybraných směrnic Nového přístupu Rozhodnutí 

768/2008 a příslušné terminologii a ustanovením Lisabonské smlouvy. ČR uplatňovala 

své připomínky v rámci diskuse na příslušných pracovních orgánech EK, které byly buď 

zapracovány, nebo uspokojivě vysvětleny. V této chvíli nemáme k předkládaným 

textům žádné další komentáře.  

Po prvním úvodním jednání dne 29.11.11 má ČR registrovanou parlamentní výhradu 

přezkumu. Na tomto jednání byl představen balíček devíti směrnic jako celek, ČS byly 

seznámeny s pozadím celé akce přizpůsobením a vznesly některé počáteční dotazy. 

Žádný z ČS neavizoval neochotu dodržet postup projednávání navržený a obhajovaný 

Komisí. Při dalším jednání 7. prosince 2011 budou horizontálně projednávány otázky 

týkající se oznámených subjektů (notifikovaných osob) a oznamujících (notifikujících) 

orgánů, případně i ustanovení týkající s povinností hospodářských subjektů. 
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on the harmonisation of the laws of the Member States 

relating to making available on the market of simple 

pressure vessels - COM(2011) 768 final 

- 17269/11 ENT 254 MI 592 CONSOM 183 CODEC 

2122 COMPET 539 (forthcoming) 

 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council 

on the harmonisation of the laws of the Member States 

relating to making available on the market of 

measuring instruments - COM(2011) 769 final 

- 17271/11 ENT 255 MI 593 CONSOM 184 CODEC 

2123 COMPET 540 (forthcoming) 

 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council 

on the harmonisation of the laws of the Member States 

relating to making available on the market of lifts and 

safety components for lifts - COM(2011) 770 final 

- 17272/11 ENT 256 MI 594 CONSOM 185 CODEC 

2124 COMPET 541 (forthcoming) 

 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council 

on the harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market and 

supervision of explosives for civil uses - COM(2011) 

771 final 

- 17274/11 ENT 257 MI 595 CONSOM 186 CODEC 

2126 COMPET 542 (forthcoming) 

 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council 

on the harmonisation of the laws of the Member States 

relating to equipment and protective systems intended 

for use in potentially explosive atmospheres - 

COM(2011) 772 final 

- 17275/11 ENT 258 MI 596 CONSOM 187 CODEC 

2127 COMPET 543 (forthcoming) 
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Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council 

on the harmonisation of the laws of Member States 

relating to the making available on the market of 

electrical equipment designed for use within certain 

voltage limits - COM(2011) 773 final 

- 17277/11 ENT 259 MI 597 CONSOM 188 CODEC 

2128 COMPET 544 (forthcoming) 

 

- Presentation of the proposals and of the impact 

assessments by the Commission 

- Explanation on the recast technique 

- General exchange of views 

PS G7 7. 12. 2011  Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

- Examination of articles relating to notification 

procedures 

- Examination of Chapters 2: obligations of economic 

operators (poss.) 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ)  

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Na druhém jednání konaném 7. prosince 2011 byly horizontálně projednávány otázky 

týkající se oznamování subjektů posuzování shody (kapitola R4 rozhodnutí 

768/2008/ES) a ustanovení týkající s povinností hospodářských subjektů (kapitola R2 

rozhodnutí 768/2008/ES), a to vždy jednotlivě pro každý návrh směrnice. Kapitoly 

týkající se povinností hospodářských subjektů byly projednány částečně (pyrotechnické 

výrobky, EMC). Při projednávání těchto kapitol nebyly shledány žádné výrazné 

rozpory. Nastupující dánské předsednictví (DKPRES) zachová způsob projednávání 

PLPRES, na prvním jednání plánovaném na 16. ledna 2012 předpokládá dokončit 

posouzení povinností hospodářských subjektů pro zbývajících 7 návrhů směrnic. Pokud 

se týká postupů posuzování shody (modulů), EK uvažuje o ustavení „elektronické 

skupiny“, v rámci které by zúčastnění experti návrhy předjednali, záleží na rozhodnutí 

DKPRES. 

  2012 
  

PS G7 16. 1. 2012  Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

- Examination of Chapters 2: obligations of economic 

operators 

- Examination of market surveillance provisions 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ)  

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Na třetím jednání konaném 16. ledna 2012 byla horizontálně projednávána ustanovení 

týkající s povinností hospodářských subjektů (kapitola R2 rozhodnutí 768/2008/ES), a 

to vždy jednotlivě pro každý návrh směrnice. I když směrnice o pyrotechnických 

výrobcích a o EMC byly v těchto částech projednávány na předchozím jednání, členské 

státy se k některým ustanovením z nich vrátily a vznesly další připomínky. 

Z plánovaného projednání kapitoly týkající se dozoru nad trhem byla projednána pouze 

ustanovení směrnice o pyrotechnických výrobcích, ostatní směrnice přijdou na řadu na 

následujícím jednání. DKPRES potvrdilo již dříve avizovaný záměr PLPRES a ustaví 

„elektronickou skupinu“ pro projednání postupů posuzování shody (modulů), v rámci 

které by zúčastnění experti návrhy předjednali. Vyzvalo členské státy, aby do 26. ledna 

2012 sdělily sekretariátu nominaci jednoho člena do této skupiny. 
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PS G7 16. 3. 2012 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

- Examination of market surveillance provisions 

(Chapter 5 or 6) 

- Examination of provisions on conformity (Chapter 3 

or 4) 

- (poss.) Examination of general provisions (Chapter 

1) 

 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) Lucie 

Hertlová 

(SZB) 

Na čtvrtém jednání konaném 16. března 2012 byla horizontálně projednávána 

ustanovení týkající se dozoru nad trhem (směrnice o pyrotechnických výrobcích byla 

projednána na předchozím jednání) a ustanovení týkající se shody výrobku. Projednání 

obecných ustanovení, uvedené v programu jako možnost, bylo ponecháno na následující 

jednání. 

ČR uplatnila dílčí připomínky k návrhům směrnic o měřicích přístrojích a výbušninách 

pro civilní použití. 

Svou činnost rovněž zahájila virtuální pracovní skupina ustavená pro prodiskutování 

modulů posuzování shody. Členské státy (včetně ČR) poslaly podle požadavku 

DKPRES k 28. 2. 2012 první připomínky. 

PS G7 22. 3. 2012 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

- Examination of general provisions (Chapter 1) 

- Provisions on delegated acts and final provisions 

- Annexes other than "modules" (poss.) 

 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ)  

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Na pátém jednání konaném 22. března 2012 byla horizontálně projednávána ustanovení 

týkající se obecných ustanovení a ustanovení týkající se přenesení pravomoci. 

Projednání závěrečných ustanovení a příloh jiných než „modulů“ bylo ponecháno na 

následující jednání. ČR uplatnila dílčí připomínky k návrhům směrnic o měřicích 

přístrojích a výbušninách pro civilní použití. 

 

PS G7 10. 4. 2012 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

- Final Provisions 

- Annexes other than "modules" 

- Chapter III of "explosives for civil use" (poss.) 

- Recitals (poss 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Na šestém jednání konaném 10. dubna 2012 byla horizontálně projednávána závěrečná 

ustanovení, přílohy jiné než moduly a úvodní ustanovení. ČR uplatnila dílčí připomínky 

k návrhům směrnic o měřicích přístrojích, výbušninách pro civilní použití a 

pyrotechnických výrobcích, dále upozornila na skutečnost, že ve všech návrzích směrnic 

je uvedena v rozporu s Interinstitucionální dohodou povinnost pro ČS zpracovat 

transpoziční tabulky.   

PS G7 20. 4. 2012 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

- Non-Paper by the Commission services  

. Verification of delegations' positions on certain 

individual items 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS projednávala horizontální „non-papers“ předložené EK a obsahující vypořádání 

technických otázek vzešlých z 1. kola projednávání balíčku devíti směrnic, a to 

v oblastech týkajících se dozoru nad trhem, posuzování shody výrobků (předpoklad 

shody, prohlášení o shodě, označení CE), rozsahu působnosti, definic včetně 

terminologie a delegovaných a implementačních aktů. Program sedmého jednání 

zahrnoval rovněž verifikaci pozic delegací k určitým bodům. DK PRES připraví pro 

účely dalšího jednání dne 11. 5. 2012 upravené návrhy všech devíti směrnic 

zohledňující výsledky 1. kola projednávání. CYPRES zatím avizovalo dvě jednání 

PSG7 v červenci t.r. 

PS G7 11. 5. 2012 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

- Presentation and exchange of views on compromise 

text on modules 

- Presentation and exchange of views on footnote 

documents of the proposals (see below) 

- Presentation and exchange of views on four non-

papers by Commission services 

 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS G7 diskutovala dokumenty poslané předsednictvím týkající se nových znění 

směrnic, modulů posuzování shody „non-papers“ zpracované Komisí k přílohám jiným 

než moduly, závěrečným ustanovením, bodům odůvodnění a ke kapitole 3 Návrhu 

Směrnice o výbušninách pro civilní použití (Security provisions). Průběh a výsledky 

diskuse zohlední DKPRES v připravovaných nových zněních návrhů směrnic, které 

rozešle a které budou sloužit za základ projednávání během CYPRES. Bylo 

konstatováno, že jsou respektovány výhrady a poznámky pod čarou, které členské státy 

v dosavadním průběhu uplatnily. Tím odpadla nutnost vystoupit s připomínkami 

v tomto smyslu, připomínky ke konkrétním ustanovením podle instrukce bude třeba 
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zaslat písemně, například v rámci připomínek k avizovaným novým návrhům směrnic. 

Další jednání PS G7 k tomuto tématu se bude konat za CYPRES, a to 6. 7. 2012 a 13. 7. 

2012. CYPRES avizovalo dále jednání cca 2x měsíčně a záměr dosáhnout dohody s EP. 

PS G7 6. 7. 2012 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

- Verification of positions of delegations concerning 

the articles 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS  G7 projednávala horizontální otázky, vertikálně pak směrnice o výbušninách pro 

civilní použití a směrnice o pyrotechnických výrobcích (bez příloh). Byla potvrzena 

stanoviska členských států a EK k jednotlivým poznámkám pod čarou, řada z nich byla 

odstraněna. CYPRES zahrne projednané části do další verze návrhů směrnic, které 

rozešle už k dalšímu jednání. 

PS G7 16. 7. 2012 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

- Verification of positions of delegations for 

following dossiers – pyrotechnic articles, MID, 

NAWI, SPV, ATEX 

 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ)  

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS G7 projednala vertikálně směrnice o pyrotechnických výrobcích (přílohy), 

metrologické směrnice týkající se vah s neautomatickou činností (NAWI) a měřidel 

(MID) a úvodní ustanovení směrnice týkající se jednoduchých tlakových nádob 

(SPVD). Byla potvrzena stanoviska členských států a EK k jednotlivým poznámkám 

pod čarou, řada z nich byla odstraněna. CYPRES zahrne projednané části do další verze 

návrhů směrnic, které rozešle. Na příštím jednání v září 2012 (10. a 21.) bude 

pokračovat projednávání SPVD, směrnice pro výtahy (LD) a ještě dalších směrnic; 

CYPRES se ještě nerozhodlo, kterých konkrétně, delegace členských států bude 

informovat v dostatečném předstihu. 

PS G7 10. 9. 2012 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

a) Verification of delegations' positions for following 

dossiers: EMC, LVD, SPV 

b) Consideration of IMCO draft amendments to 

horizontal topics 

 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS G7 projednala pouze SPV a to i v kontextu PN EP odsouhlasených IMCO dne 25. 7. 

2012. 

PS G7 21. 9. 2012 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

Verification of delegations' positions for following 

dossiers: 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on the harmonisation of the laws 

of the Member States relating to electromagnetic 

compatibility - COM(2011) 765 final 

- 12708/1/12 REV 1 ENT 179 MI 505 

CONSOM 99 CODEC 1928 COMPET 511 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on the harmonisation of the laws 

of Member States relating to the making available on 

the market of electrical equipment designed for use 

within certain voltage limits - COM(2011) 773 final 

- 12707/12 ENT 178 MI 504 CONSOM 98 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ)  

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Na dvanáctém jednání konaném 21. září 2012 byly projednány směrnice LVD a EMC, 

z časových důvodů nebyla projednána směrnice pro ATEX. Byla potvrzena stanoviska 

členských států a EK k jednotlivým poznámkám pod čarou, řada z nich byla odstraněna. 

CYPRES zahrne projednané části do další verze návrhu směrnice. Na příštím třináctém 

prodlouženém jednání konaném 1. a 2. října 2012 se budou projednávat stejným 

způsobem další směrnice pro ATEX a LIFTS. 
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CODEC 1927 COMPET 510 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on the harmonisation of the laws 

of the Member States relating to equipment and 

protective systems intended for use in potentially 

explosive atmospheres - COM(2011) 772 final 

- 12376/1/12 REV 1 ENT 173 MI 480 

CONSOM 96 CODEC 1874 COMPET 495 

 

PS G7 1.-2. 10. 2012 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

Verification of delegations' positions for following 

dossiers: 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on the harmonisation of the laws 

of the Member States relating to equipment and 

protective systems intended for use in potentially 

explosive atmospheres - COM(2011) 772 final 

- 12376/1/12 REV 1 ENT 173 MI 480 

CONSOM 96 CODEC 1874 COMPET 495 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council 

on the harmonisation of the laws of the Member 

States relating to making available on the market of 

lifts and safety components for lifts - COM(2011) 770 

final 

-9457/1/12 REV 1 ENT 110 MI 290 CONSOM 58 

CODEC 1167 COMPET 237 

 

 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Na třináctém jednání konaném 2. října 2012 byly projednány směrnice ATEX a LIFTS 

(částečně). Byla potvrzena stanoviska členských států a EK k jednotlivým poznámkám 

pod čarou, řada z nich byla odstraněna. CYPRES zahrne projednané části do další verze 

návrhu směrnice. Na příštím čtrnáctém jednání konaném 15. října 2012 se budou 

projednávat horizontální otázky prostupující všemi devíti směrnicemi. 

PS G7 15. 10. 2012 .Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

Examination of horizontal issues 

 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ)  

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Na čtrnáctém jednání konaném 15. října 2012 byly projednány horizontální otázky 

shrnuté v dokumentu CYPRES 63/12. CYPRES zahrne projednané části do dalších 

verzí návrhů směrnic všech devíti směrnic. Na příštím čtrnáctém jednání konaném 25. 

října 2012 se bude projednávat návrh směrnice týkající se výtahů a bezpečnostních 

komponent pro výtahy. 

PS G7 25. 10. 2012 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on the harmonisation of the laws 

of the Member States relating to making available on 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS postupovala dle avizovaného programu, dne 9. 11. 2012 požádá CYPRES CRPI o 

mandát k zahájení technických jednání s EP. Předloží k tomuto jednání COREPER 

revidované texty všech směrnic v balíčku. CYPRES bude chtít obecný mandát, 

rozhodně nechce řešit na CRP technické problémy jednotlivých směrnic,vyzývá členské 

státy, aby prošly zbývající poznámky pod čarou v revidovaném dokumentu pro směrnici 
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the market of lifts and safety components for lifts  

- Verification of delegations' position 

pro výtahy, kterou GS Rady pošle začátkem příštího týdne a naznačily PRES mailem, 

na kterých ppč již netrvají. 

 

PS G7 7. 11. 2012 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

- lifts, ATEX, SPV, explosives, NAWI 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Na PS pokračovala diskuse k jednotlivým ppč a PN EP u návrhů dle programu. 

CRPI 9. 11. 2012 New Legislative Framework Alignment Package 

(Implementation of the Goods Package) 

Endorsement of the mandate for the trilogue 

SZB CY PRES informovalo Coreper o dosaženém pokroku v projednávání balíčku devíti 

směrnic a jejich uvedení do souladu s novým legislativním rámcem. PRES dále vyzvalo 

Coreper ke stanovisku, pokud jde o vložení revizní klauzule do návrhu směrnice o 

výtazích a dále pokud jde o otázku vložení ustanovení o konzultačním orgánu expertů 

z ČS do některých předpisů. Jednání ukázalo všobecnou podporu, pokud jde o vložení 

revizní klauzule. PRES navrhlo jako kompromis lhůtu čtyř let. Ke druhé otázce 

konzultování expertů ČS u předpisů, které neobsahují implementační akty, vystoupila 

na jednání delegace AT s návrhem vložit do každé ze směrnic ustanovení o zřízení 

expertní skupiny složené ze zástupců ČS, která by mohla být konzultována s každou 

otázkou související s aplikací předmětné směrnice. Tato myšlenka byla podpořena 

všemi vystoupivšími delegacemi. EK se vyjádřila v tom smyslu, že konzultace expertů 

ČS je velmi důležitá a EK má v úmyslu tyto konzultace realizovat. CY PRES shrnulo 

diskuzi s tím, že Coreper vzal na vědomí informaci o dosavadním projednávání, schválil 

mandát na první trialog s EP a vyjádřil se pozitivně k ustavení koordinačního 

mechanismu expertů ČS. Dle PRES bude konkrétní podoba koordinačního fóra dále 

řešena na pracovní skupině.  

PS G7 26.-27. 11: 

2012 

Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

- lifts, pyro, EMC, LVD, ATEX, MID 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS G7 pokračovala v projednávání dle programu.  

PS G7 5. 12. 2012 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

-  ATEX, MID, NAWI, explosives, SPV, lifts 

State of play concerning contacts with the European 

Parliament 

Verification of delegations' positions 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ)  

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS pokračovala v projednávání dle agendy.  

PS G7 12. 12. 2013 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

-  NAWI, ATEX, LVD, EMC, PYRO 

State of play concerning contacts with the European 

Parliament 

Verification of delegations' positions 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ)  

Lucie Hertlová 

(SZB) 

CYPRES informovalo o postupu jednání s Evropským parlamentem a o výsledcích 

trialogu dne 5. 12. 2013. Dále pokračovalo projednávání dle programu. Nadcházející 

IEPRES avizovalo, že jeho prioritou je projednávání uzavřít. 
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  2013   

PS G7 18. 1. 2913 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

-  LIFTS, PYRO, EMC, ATEX 

State of play concerning contacts with the European 

Parliament 

Discussion of a Presidency paper 

Verification of delegations' positions 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS G7 projednávala nové verze návrhů uvedených směrnic dle programu. IEPRES 

informovalo o stavu projednávání s Evropským parlamentem. IEPRES by rádo 

projednávání tohoto souboru dokumentů uzavřelo. Plánuje trialog v únoru, do té doby 

chce „pročistit“ všechny směrnice a připravit podklad pro jednání.  

PS G7 29. 1. 2013 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

- ATEX, EXPLOSIVES, SPV, LVD 

State of play concerning contacts with the European 

Parliament 

Discussion of a Presidency paper 

Verification of delegations' positions 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ)  

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS G7 projednávala nové verze návrhů uvedených směrnic dle programu. IEPRES 

informovalo o stavu projednávání s Evropským parlamentem. IEPRES by rádo 

projednávání tohoto souboru dokumentů uzavřelo. Plánuje trialog v únoru, do té doby 

chce „pročistit“ všechny směrnice a připravit podklad pro jednání.  

PS G7 4. 2. 2013 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

-  EMC, PYRO, ATEX, SPV, MID, NAWI 

State of play concerning contacts with the European 

Parliament 

Verification of delegations' positions 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

IEPRES oznámilo, že veškeré připomínky ČS (poznámky pod čarou), u kterých ČS 

výslovně neuvede, že na nich trvá, budou smazány. IEPRES vyzývá ČS, aby vážily 

svoje připomínky a opravdu uplatňovaly pouze ty, které jsou pro ně nadmíru důležité. 

IEPRES již dále texty směrnic procházet nebude, pokud bude potřebovat něco řešit, tak 

bude bilaterálně kontaktovat delegace. 

PS G7 21. 2. 2013 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

- PYRO, ATEX, MID, NAWI, SVP, LVD, 

LIFTS, EXPLOSIVES 

State of play concerning contacts with the European 

Parliament 

Verification of delegations' positions 

Preparation of an informal trilogue meeting 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ)  

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS G7 pokračovala v projednávání aktuálních verzí návrhů směrnic dle programu 

s cílem odstranit co největší  množství poznámek pod čarou. IEPRES uvedlo, že 22. 3. 

2013 se uskuteční další technické jednání s EP. Trialog se uskuteční 6. 3. 2013. Je 

otázkou, zda bude jediný nebo budou dva (pokud by se nestihly 6. 3. 2013 probrat 

všechny směrnice). IEPRES: přislíbilo, že krátce po trialogu bude informovat ČS o jeho 

výsledku 

PS G7 - 

Attachés 

18. 3. 2013 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

-PYRO 

Briefing prior to an informal trilogue meeting 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Cílem jednání bylo dohodnutí pozice Rady před neformálním trialogem s EP dne 19. 3. 

2013. EP souhlasil s tím, že návrh směrnice o pyrotechnických výrobcích bude vyčleněn 

z balíčku a projednáván zrychlenou procedurou s ohledem na ustanovení týkající se 

zákazu uvádění na trh výrobků obsahujících některé komerční trhaviny k 1: 7. 2013. 

Jednání bylo zaměřeno na specifické otázky, které byly identifikovány jako 

problematické při jednání s EP, tj. dosledovatelnost výbušnin, obsah prohlášení o 

vlastnostech, rozumně předvídatelné použití, komitologie, in-house accredited bodies. 
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PS G7 - 

Attachés 

22. 3. 2013 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework 

PYRO 

De-briefing from the informal trilogue meeting 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

IEPRES informovalo o výsledcích neformálního trialogu s EP dne 19. 3. 2013, 

nejproblematičtější zůstává otázka využití komitologických výborů. 

CRP I 27. 3. 2013 New Legislative Framework Alignment Package (First 

reading) (Legislative deliberation) 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on the harmonisation of the laws 

of the Member States relating to the making available 

on the market of pyrotechnic articles  

-Presidency debriefing on the outcome of the informal 

trilogue 

-Analysis of the final compromise text with a view to 

agreement (º) 

7560/13 ENT 81 MI 208 CONSOM 46 CODEC 605 

COMPET 155 

SZB Coreperu byl předložen ke schválení finální kompromisní text, ke kterému byla 

dosažena obecná shoda na úrovni pracovní skupiny a též na technické úrovni s EP. 

Jedinou nevyřešenou otázkou zůstala problematika čl. 45/2b, druhý pododstavec, 

týkající se textu k implementačním aktům, se kterým nesouhlasila EK. Bylo tedy nutné 

dosáhnout jednomyslnosti v rámci Rady vzhledem k odmítavému postoji EK. DE však 

nemohlo návrh podpořit a navrhlo další úpravu výše uvedeného ustanovení, která 

získala jednomyslnou podporu delegací, stále za odmítavého postoje EK. UK a NL 

uplatnily výhradu přezkumu k ustanovení R 32. S touto drobnou úpravou byl finální 

kompromisní text Coreperem schválen.  

JLG 6. 5. 2013 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on the harmonisation of the laws of 

the Member States relating to the making available on 

the market of pyrotechnic articles 

Mgr. Jáchym 

Vaněček 

(ÚV) 

Proběhla právně/lingvistická revize anglického textu návrhu, překlady do jednotlivých 

národních jazyků byly finalizovány následně. 

EP 22. 5. 2013   EP přijal v rámci 1. čtení v plénu pozměňovací návrhy zohledňující dohodu mezi 

Radou, EK a EP.  

PS G7 

Attachés 

3. 6. 2013 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

CIVEX, ATEX, MID, NAWI, SVP, LVD, LIFTS, 

EMC 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

IE PŘES připravilo pro účely jednání nová revidovaná znění textů všech směrnic 

zohledňující dohodu nad horizontálními otázkami zapracovanou do PYRO a výsledky 

technických jednání s EP s cílem získat jednotnou pozici Rady pro účely trialogu s EP 

dne 5. 6. 2013. 

CRPI 5. 6. 2013 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on the harmonisation of the laws 

of the Member States relating to the making 

available on the market of pyrotechnic articles (First 

reading) (Legislative deliberation + Statement) 

Adoption of the legislative act 

PE-CONS 16/13 ENT 93 MI 254 CONSOM 57 

COMPET 182 CODEC 717  

OC 183 

10156/13 CODEC 1235 ENT 144 MI 459 CONSOM 

103 COMPET 370 OC 324 

+ ADD 1 

SZB Finální přijetí textu CRPI, včetně jazykových verzí. 

PS G7  

Attachés 

10. 6. 2013 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

Lucie Hertlová 

 

IE PŘES informovalo o výsledcích trialogu s EP dne 5.6.2013, v jehož rámci byly 

s ohledem na výsledky dosavadních technických jednání řešeny pouze dvě otázky 
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 související s použitím delegovaných aktů v příloze III směrnice o výtazích a s využitím 

komitologických výborů pro otázky související s implementací směrnic. 

CRPI 12. 6. 2013 Proposal to align product harmonisation directives to 

Decision 768/2008 (New Legislative Framework) 

Presidency debriefing on the outcome of the informal 

trilogues 

 

SZB Coreper byl stručně informován o průběhu trialogu dne 5. 6., na kterém se podařilo 

dosáhnout shody s EP k posledním otázkám. Shody se podařilo dosáhnout u vynětí 

delegovaných aktů ze směrnice o výtazích, v této otázce akceptoval EP požadavek 

Rady. Pokud jde o komitologická ustanovení, dle dohody bude v předpisech uveden 

existující text ze směrnice o pyrotechnice. EP předložil požadavek na úpravu recitálu ke 

komitologii v tom smyslu, aby nebyla upozaděna jeho úloha založená na 

meziinstitucionální dohodě mezi EP, EK a Radou. EK vyjádřila obtíže s akceptováním 

požadavku EP na recitál. Dle shrnutí PRES bude finální kompromis k výše uvedenému 

balíčku směrnic předložen na jednání Coreperu dne 19. 6. ke konečnému schválení. 

CRPI 27. 6. 2013 New Legislative Framework Alignment Package 

(Implementation of the Goods Package) (First 

reading) (Legislative deliberation) 

– Analysis of the final compromise 

text with a view to agreement (°) 

 

SZB Coreper avizovaný ke dni 19. 6. byl přesunut na 27. 6. 2013. Cílem jednání bylo 

odsouhlasit finální znění balíčku 8 směrnic, ke kterému byly potřeba ze strany ČS 

jednomyslnost (z důvodu nesouhlasu EK s vložením bodu odůvodnění rozšiřujícím 

pravomoci výborů ustanovených směrnicemi na otázky související s implementací 

těchto směrnic). Na základě požadavků EP byl však tento bod odůvodnění upraven, 

s čímž nesouhlasily některé. ČS a EK. Na základě této úpravy nedošlo ke schválení 

balíčku 8 směrnic. Jednání budou dále pokračovat i za litevského předsednictví, avšak 

již ne na úrovni expertní pracovní skupiny. 

JLG 4. 9. 2013    

CRPI 11. 10. 2013 New Legislative Framework Alignment Package 

(Implementation of the Goods Package) (First 

reading) (Legislative deliberation) 

– Analysis of the final compromise 

text with a view to agreement 

SZB Po stručném představení vývoje projednávání návrhů ze strany PRES vystoupila z ČS 

pouze MT, která oznámila stažení své parlamentní výhrady. EK uvedla, že bere na 

vědomí jednomyslnou pozici Rady, avšak zvažuje, že předloží prohlášení ke 

komitologickému recitálu. 

Aktualizováno: 10. února 2015 

 

 

 Dne 20. 02. 2014 odsouhlasila Rada pro konkurenceschopnost balíček směrnic přizpůsobených Novému legislativnímu rámci. Dne 29. 03. 

2014 byly zveřejněny v OJ EU L 96. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2014:096:TOC

