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  DANGEROUS SUBSTANCES 

2003 

  

PS G7  

 

11. 11. 2003 Proposal for a Regulation of the EP and of the 

Council on detergents (5410/04 ENT15 ENV 30 

CODEC 68 0C30)  

 

zajišťuje Ing. 

Gabriela Říhová 

(MŽP) 

Po projednání na PS a schválení EP ve 2.čtení byl návrh projednáván na jednání 

COREPERu I dne 18.2.2004 v části I programu a v současné době je schvalovací 

procedura pro přijetí návrhu buď již uzavřena a nebo pře uzavřením formálním 

potvrzením návrhu Radou. Pozice ČR k návrhu pozitivní, nemá připomínky. 

  2004   

PS G7  

 

1. 7. 2004 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending for the 22nd time 

Directive 76/769/EEC on the approximation of the 

laws, substances and administrative provisions of the 

Member States relating to restrictions on the 

marketing and use of certain dangerous substance and 

preparations (phthalates) and amending Council 

Directive 88/378/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States concerning the safety of 

toys  

.13308/99 ENT 228 CODEC 721  

Ing. Josef Hasa 

(MŽP) 

Cílem návrhu je harmonizace omezení používání ftalátů ve výrobcích z plastů určených 

pro používání dětmi a proto se navrhuje změna směrnice 76/769. ČR tento záměr 

podporuje. Omezení používání ftalátů je možné v ČR realizovat novelizací prováděcí 

vyhlášky č. 221/2004 k Zákonu č. 356/2003 Sb., která uvádí seznam chemických látek a 

přípravků, jejichž uvedení na trh a používání je omezeno. Z tohoto jednání zpracován 

dokument, který bude předložen COREPERu. 

COREPER I 20. 7. 2004 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending for the 22nd time 

Directive 76/769/EEC on the approximation of the 

laws, substances and administrative provisions of the 

Member States relating to restrictions on the 

marketing and use of certain dangerous substance and 

preparations (phthalates) and amending Council 

Directive 88/378/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States concerning the safety of 

toys  

13308/99 ENT 228 CODEC 721  

11283/04 ENT 101 COMPET 120 CODEC 891 

Hlavní gesce 

přidělena MPO, 

které ji postoupilo 

MZd – Státní 

zdravotní ústav 

Návrh je založen na identifikaci 6 látek, které mohou být nebezpečné. 3 z nich se 

navrhují zakázat v koncentraci vyšší než 0,1% v hračkách obecně, zbývající 3 

v hračkách, které jsou určeny pro děti do 3 let a mohou přijít do kontaktu s dětskými 

ústy. Většina čl. států s návrhem obecně souhlasí, ale je třeba přesněji specifikovat 

definice a formulace. Výsledkem je dohoda, že NL předsednictví připraví nový 

kompromisní návrh, který bude reflektovat připomínky čl. zemí a předloží ho na 

COREPERu 8.9.2004. 

Stanovisko ÚNMZ – předložený návrh se nezabývá změnou směrnice 88/376/EHS o 

bezpečnosti hraček, gestorem za jejíž implementaci ÚNMZ je a předsednictví 

nepovažuje změnu za potřebnou. ÚNMZ tedy nemá připomínky. 
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COREPER I 8. 9. 2004 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending for the 22nd time 

Directive 76/769/EEC on the approximation of the 

laws, substances and administrative provisions of the 

Member States relating to restrictions on the 

marketing and use of certain dangerous substance and 

preparations (phthalates) and amending Council 

Directive 88/378/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States concerning the safety of 

toys  

11283/04 ENT 101 COMPET 120 CODEC 891  

13308/99 ENT 228 CODEC 721  

  Návrh rozšiřuje oblast působnosti o „výrobky určené pro péči o dítě“ a definuje typy 

výrobků pro děti, které do této kategorie pro účely této směrnice patří. V ČR je 

v současné době legislativně ošetřeno používání ftalátů v dotčených výrobcích – Zákon 

38/2001 a vyhl. 84/2001, jejíž novelu MZ připravilo a která reflektuje návrh, je 

v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení. ČR úpravy vítá. 

Rada pro 

konkurence-

schopnost a růst  

24. 9. 2004 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending for the 22nd time 

Directive 76/769/EEC on the approximation of the 

laws, regulations and administrative provisions of the 

Member States relating to restrictions on the marketing 

and use of certain dangerous substances and 

preparations (phthalates) and amending Council 

Directive 88/378/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States concerning the safety of 

toys. 13308/99 ENT 228 CODEC 721 

 Hračky a prostředky určené k péči o dítě, ve kterých jsou přítomny DINP, DIDP a 

DNOP budou zakázány pro distribuci na trh v případech, kdy jsou  

- určeny pro děti mladší 3let 

- děti mohou části z nich vkládat do úst 

- pokud jsou přítomny v množství vyšším než 0,1%. 

Rada přijala politickou dohodu, po dokončení textu směrnice přijme na jednom 

z následujících jednání společnou pozici a postoupí návrh EP do druhého čtení. 

  2005   

PS G7  

 

11. 2. 2005 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to restrictions 

on the marketing and use of toluene and 

trichlorobenzene (twenty-eight amendment of 

Council Directive 76/769/EEC) 

9123/04 ENT 88 ENV 267 CODEC 662 

2. Proposal for a Directive of the European  

Parliament and of the Council amending, for the 

twenty-ninth time, Council Directive 76/769/EEC 

on the approximation of the laws, regulations and 

administrative provisions of the Member States 

relating to restrictions on the marketing and use of 

certain dangerous substances and preparations 

(substances classified as carcinogen, mutagen or toxic 

Ing. Josef Hasa, 

CSc. (MŽP)  

Ad1) Navrhovaná změna směrnice se týkala omezení uvádění na trh a používání toluenu 

a 1,2,4-trichlorbenzenu. K tomuto návrhu bylo předloženo několik dalších 

pozměňovacích návrhů. 

V následné diskusi se objevily kladné názory na přijetí původního návrhu změn, avšak 

názory na zahrnutí doplňovacích návrhů byly rozdílné. Většina států konstatovala, že 

lhůta pro vnitrostátní projednání pozměňovacích návrhů byla nedostatečná, proto 

požaduje odložení projednání návrhu na příští zasedání PS. Zástupce ČR s tímto řešením 

souhlasil. 

Ad2) K návrhu byl předložen jediný pozměňovací návrh. V následné diskusi se objevil 

souhlas s původním zněním návrhu, avšak protichůdné názory k doplňovacímu návrhu. 

Někteří účastníci rovněž poukazovali na nesrovnalosti v různých jazykových mutacích 

návrhu. Proto bylo podobně jako v 1.případě navrženo zabývat se tímto návrhem 

opětovně na dalším zasedání PS po vyjasnění uvedených problémů v rámci 

vnitrostátního projednání. Zástupce ČR s tímto návrhem souhlasil. Návrhy změn 
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to reproduction – c/m/r) 

13774/04 ENT 136 ENV 577 SAN 154 CODEC 

1143                          

  

směrnice Rady 76/769/EHS budou opětovně projednány na dalším zasedání PS. 

Jurists/Linguists 

Group 

24. 2. 2005 Directive of the European parliament and of the 

Council relating to restrictions on the marketing and 

use of phthalates in toys and childcare articles 

5467/05 ENT 9 COMPET 7 CODEC 31 (12469/04 + 

SN 2944/04 new languages) 

 Tohoto jednání se zástupce ÚNMZ nezúčastnil, nicméně využil možnosti připomínkovat 

překlad textu prostřednictvím KRC ÚV, jehož zástupce byl jednání přítomen. 

PS G7  

 

25. 2. 2005 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to restrictions 

on the marketing and use of toluene and 

trichlorobenzene. 

9123/04 ENT 88 ENV 267 CODEC 662  

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to restrictions 

on the marketing and use of certain polycyclic 

aromatic hydrocarbons in extender oils and tyres. 

7190/04 ENT 61 ENV 149 CODEC 340 

3. Proposal for a  Directive of the European 

Parliament and of the Council amending, for the 

twenty-ninth time, Council Directive 76/769/EEC on 

the approximation of the laws, regulations and 

administrative provisions of the Member States 

relating to restrictions on the marketing and use of 

certain dangerous substances and preparations 

(substances classified as carcinogen, mutagen or toxic 

to reproduction – c/m/r) 

13774/04/ ENT 136 ENV 577 SAV 154 CODEC 

1143 

 

Ing. Josef Hasa, 

CSc. (MŽP) 

Ad1) K návrhu bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů s mnoha požadavky. 

V případě dvou návrhů týkajících se výjimek pro použití trichlorbenzenu. Převažuje 

souhlas se zařazením těchto změn. 

Zástupce ČR vyslovil souhlasil s původním návrhem směrnice.  

Ad2) K návrhu byly podány 3 pozměňovací návrhy. 

V následné diskusi se objevily kladné názory na přijetí původního návrhu směrnice. 

Názory na zahrnutí pozměňovacích návrhů byly rozdílné. Požaduje se rovněž přesnější 

stanovení přechodných opatření nejen u regenerovaných pneumatik Většina států 

konstatovala, že lhůta pro vnitrostátní projednání pozměňovacích návrhů byla 

nedostatečná, a proto požaduje odložení projednání návrhu na příští zasedání PS. 

Zástupce ČR vyslovil souhlasit s původním návrhem směrnice. 

Ad3) K tomuto návrhu byl předložen 1 pozměňovací návrh. V následné diskusi 

protichůdné názory k doplňovacímu návrhu přetrvávaly. Názory však byly v této otázce 

již značně flexibilnější. Bylo navrženo zabývat se tímto návrhem opětovně na dalším 

zasedání PS. 

Zástupce ČR s tímto návrhem souhlasil.  
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PS G7  

 

21. 3. 2005 1. Proposal for a Directive of the European    

Parliament and of the Council amending, for the 

twenty-ninth time, Council Directive 76/769/EEC on 

the approximation of the laws, regulations and 

administrative provisions of the Member States 

relating to restrictions on the marketing and use of 

certain dangerous substances and preparations 

(substances classified as carcinogen, mutagen or toxic 

to reproduction – c/m/r) 

13774/04 ENT 136 ENV 577 SAN 154 CODEC 

1143  

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to restrictions 

on the marketing and use of toluene and 

trichlorobenzene (twenty-eight amendment of  

Council Directive 76/769/EEC) 

9123/04 ENT 88 ENV 267 CODEC 662  

3. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to restrictions 

on the marketing and use of certain polycyclic 

aromatic hydrocarbons in extender oils and tyres 

(twenty-seventh amendment of Council Directive 

76/769/EEC) 

7190/04 ENT 61 ENV 149 CODEC 340 

Ing. Josef Hasa, 

CSc. (MŽP) 

Ad1) Většina členských států tento návrh podporuje-bude do návrhu změny směrnice 

zaveden. Zástupce ČR s tímto návrhem souhlasil.  

Další návrhy se týkaly zřejmých chyb a překlepů v textu návrhu a proto byly bez větší 

diskuse přijaty. 

Ad2) K návrhu bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů týkajících se výjimek 

pro použití trichlorbenzenu. Byly předloženy pozměňovací návrhy, z nichž dva byly 

převážnou většinou ČS přijaty, další dva návrhy byly zamítnuty z důvodu příliš velké 

obecnosti; pokud předkladatel specifikuje výrobky, na něž by se omezení vztahovalo, lze 

očekávat pozitivní reakci. 5. návrh byl akceptován, 6. návrh nebyl účastníky podpořen 

vzhledem k existenci 2. návrhu. Zástupce ČR podpořil 1., 2. a 4. návrh, výhrady vyjádřil 

ke 3. návrhu vzhledem k tomu, že doporučení Komise ohledně hodnocení rizika se 

vztahuje pouze na daný isomer. 5. návrh nepodpořil kvůli nadbytečnosti a 6. vzhledem 

k existenci 2. návrhu. 

Ad3) Názory vyslovené v diskusi budou shrnuty do menšího počtu návrhů a předloženy 

k vyjádření členům PS před dalším zasedáním.  

Zástupce ČR z navrhovaných úprav podpořil v souladu se stanoviskem našeho průmyslu 

používání metody extrakce dimetylsulfoxidem, popřípadě přijetí kompromisního návrhu. 

V otázce termínu zavedení omezení podpořil návrh na zavedení omezení v r. 2010. 
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PS G7 -

Attachés only 

4. 4. 2005 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council relating to restrictions on the 

marketing and use of toluene and trichlorobenzene 

(twenty-eighth amendment of Council 

Directive 76/769/EEC) 

Amendment 1, 2 and 5. 

9123/04 ENT 88 ENV 267 CODEC 662 

7605/05 ENT 38 ENV 139 CODEC 27 

7682/05 ENT 39 ENV 143 CODEC 204 

Ing. Josef Hasa, 

CSc. (MŽP) 

Dle schválené instrukce a průběhu jednání PS je možné podpořit na Coreperu přijetí 

kompromisního návrhu předsednictví, a to v posledním znění zpracovaném 

předsednictvím a zpravodajem EP, tak, aby mohl být přijat EP v prvním čtení 

(12. 4. 2005) 

COREPER I 6. 4. 2005 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council relating to restrictions on the 

marketing and use of toluene and trichlorobenzene 

(twenty-eight amendment of  

Council Directive 76/769/EEC) 

9123/04 ENT 88 ENV 267 CODEC 662  

7605/05 ENT 38 ENV 139 CODEX 27 

Ing. Petr Votoupal 

(SZB) 

Coreper návrh odsouhlasil, doporučuje se sledování dalšího projednávání návrhu. 

PS G7  

 

15. 4. 2005 1. Proposal for a  Directive of the European 

Parliament and of the Council amending, for the 

twenty-ninth time, Council Directive 76/769/EEC on 

the approximation of the laws, regulations and 

administrative provisions of the Member States 

relating to restrictions on the marketing and use of 

certain dangerous substances and preparations 

(substances classified as carcinogen, mutagen or toxic 

to reproduction – c/m/r) 

13774/04/ ENT 136 ENV 577 SAV 154 CODEC 

1143 

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to restrictions 

on the marketing and use of certain polycyclic 

aromatic hydrocarbons in extender oils and tyres 

(twenty-seventh amendment of Council Directive 

76/769/EEC) 

7190/04 ENT 61 ENV 149 CODEC 340 

Ing. Josef Hasa, 

CSc. (MŽP) 

Ad1) Diskuse o 29. změně byla uzavřena. Při projednávání další 31. změny bude potřeba 

sledovat, zda EK dodrží svůj závazek a předloží návrh bez poznámek týkajících se 

označování předmětných látek. 

 

 

 

 

Ad2) Předsednictví obešle ČS modifikovaným návrhem, který bude obsahovat změny a 

zpřesnění, na kterých se dohodla PS. Tento návrh bude rozeslán před dalším jednáním 

PS, které je plánováno na 29. 4. 2005. Z průběhu jednání, kdy jediným nevyřešeným 

bodem zůstává datum vstupu omezení v platnost, by se dalo usuzovat, že jednání by 

mohlo být co nejdříve ukončeno. 

PS G7  

 

29. 4. 2005 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending, for the 

twenty-ninth time, Council Directive 76/769/EEC on 

Ing. Josef Hasa, 

CSc. (MŽP) 

Ad1) ČR s návrhem dokumentu souhlasí, podporuje kompromisní návrh na vypuštění 

poznámek vztahujících se k označování až při další změně směrnice. Diskuse k tomuto 

bodu byla uzavřena. 
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the approximation of the laws, regulations and 

administrative provisions of the Member States 

relating to restrictions on the marketing and use of 

certain dangerous substances and preparations 

(substances classified as carcinogen, mutagen or toxic 

to reproduction – c/m/r) 

13774/04 ENT 136 ENV 577 SAN 154 CODEC 

1143 

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to restrictions 

on the marketing and use of certain polycyclic 

aromatic hydrocarbons in extender oils and tyres 

(twenty-seventh amendment of Council 

Directive 76/769/EEC) 

7190/04 ENT 61 ENV 149 CODEC 340 

3. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending for the 22nd 

time Directive 76/769/EEC on the approximation of 

the laws, regulations and administrative provisions of 

the Member States relating to restrictions on the 

marketing and use of certain dangerous substances 

and preparations phthalates) and amending Council 

Directive 88/378/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States concerning the safety toys. 

-13308/99 ENT 228 CODEC 721 

-5467/1/05 ENT 9 COMPET 7 CODEC 31 OC    108 

REV 1 ADD 1 

-8101/05 ENT 43 COMPET 71 CODEC 268 

Ad2) ČR s návrhem dokumentu souhlasí, z pozměňovacích návrhů podporuje návrh 

předsednictví, který zahrnuje rozšíření zkušebních metod pro stanovení PAU, modifikaci 

návrhu pro protektorované pneumatiky i posun doby vstupu omezení v platnost. 

Jednání k tomuto bodu zatím nebylo formálně uzavřeno.  

Ad3) Stanovisko ČS v otázce předkládaných pozměňovacích návrhů v rámci 1. čtení EP 

je zcela jednotné – trvají na společném postoji Rady a nedoporučují přijímat žádné další 

pozměňovací návrhy. Navrhované změny nemají žádné věcné opodstatnění – omezení 

vonných látek vyžaduje hodnocení jejich rizika, přínos označování je diskutabilní a navíc  

je označování  obtížně proveditelné. Další snižování limitů ftalátů není vhodné z hlediska 

komplikování jejich stanovení, přičemž přínos pro zdraví je zanedbatelný. Časový 

harmonogram přijetí směrnice nyní závisí na pozici EP. 

PS G7  23. 5. 2005 1. Proposal for a Directive of the European Parlament 

and of the Council amending for the 22nd time 

Directive 76/769/EEC on the approximation of the 

laws, regulations and administrative provisions of the 

Member States relating to restrictions on the 

marketing and use of certain dangerous substances 

and preparations phthalates) and amending  Council 

Directive  88/378/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States concerning the safety toys 

Ing. Petr Votoupal 

(SZB) 

Ad1) Prakticky všechny ČS podporují stávající návrh ve znění společné pozice bez 

dalších změn. Návrhy Evropského parlamentu jsou vnímány jako neproporcionální, 

zbytečné či dublující ustanovení stávajícího aquis.  

 

Ad2) Návrh obsahuje zákaz uvádění na trh a používání nastavovacích olejů pro výrobu 

pneumatik s obsahem benzapyrenu vyšším než 1 mg/kg nebo s obsahem polycyklických 

aromatických uhlovodíků vyšším než 10 mg/kg.Kompromisní pozměňovací návrh 

vypracovaný předsednictvím vychází z většinové podpory ČS k jednotlivým bodům 

návrhu. Díky takto formulovanému návrhu předsednictví došlo na posledních jednáních 
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13308/99 ENT 228 CODEC 721 

5467/1/05 ENT 9 COMPET 7 CODEC 31 OC 108 

REV 1  

5467/1/05 ENT 9 COMPET 7 CODEC 31 OC 108 

REV 1 ADD 1 

8101/05 ENT 43 COMPET 71 CODEC 268 

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to restrictions 

on the marketing and use of certain polycyclic 

aromatic hydrocarbons in extender oils and tyres 

(twenty-seventh amendment of Council 

Directive 76/769/EEC) 

. 7190/04 ENT 61 ENV 149 CODEC 340 

 

PS k shodě. Jednotná pozice ČS a jejich podpora dojednaného návrhu vedle Komisi 

k tomu, že stáhla svoje připomínky k metodám měření a spokojila se s formulačními 

změnami. Návrh bude po konzultaci s zpravodajem EP předložen na jednání Coreperu. 

Zpracovaný návrh vychází ze stanovisek a celkové pozice ČR, doporučujeme ho proto 

podpořit.  

COREPER 1 1. 6. 2005 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council relating to restrictions on the 

marketing and use of certain polycyclic aromatic 

hydrocarbons in extender oils and tyres (twenty-

seventh amendment of Council 

Directive 76/769/EEC)      

. 7190/040 ENT 61 ENV 149 CODEC 340     

. 9289/05 ENT 61 ENV 237 CODEC 404 

  

PS G7 2. 6. 2005 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending for the 22nd time 

Directive 76/769/EEC on the approximation of the 

laws, regulations and administrative provisions of the 

Member States relating to restrictions on the 

marketing and use of certain dangerous substances 

and preparations phthalates) and amending  Council 

Directive  88/378/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States concerning the safety toys 

13308/99 ENT 228 CODEC 721 

5467/1/05 ENT 9 COMPET 7 CODEC 31 OC 108 

REV 1  

5467/1/05 ENT 9 COMPET 7 CODEC 31 OC 108 

REV 1 ADD 1 

8101/05 ENT 43 COMPET 71 CODEC 268 

Ing. Petr Votoupal 

(SZB) 

PS nemá zatím zájem vyjít vstříc EP a hledat možnosti kompromisu nad návrhy. ČS 

stejně jako Komise vnímají návrhy EP jako neproporcionální, zbytečné či dublující 

ustanovení stávajícího aquis.  

ČR analyzuje svůj postoj k pozměňovacím návrhům. SZB bude informovat o jednání 

Výboru pro životní prostředí EP dne 14.6., kterého se zúčastní. Dá se očekávat, že 

v návaznosti na jednání bude předsednictví distribuovat dokumenty, ke kterým bude chtít 

stanovisko ve velmi krátké době. Pokud se bude zpracovávat kompromisní návrh, 

z časových důvodů o něm finální diskuse proběhne přímo na Coreper.   
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PS G7 20. 6. 05 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending for the 22nd time 

Directive 76/769/EEC on the approximation of the 

laws, regulations and administrative provisions of the 

Member States relating to restrictions on the 

marketing and use of certain dangerous substances 

and preparations phthalates) and amending  Council 

Directive  88/378/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States concerning the safety toys 

13308/99 ENT 228 CODEC 721 

- 5467/1/05 ENT 9 COMPET 7 CODEC 31 OC 108 

REV 1  

- 5467/1/05 ENT 9 COMPET 7 CODEC 31 OC 108 

REV 1 ADD 1 

- 8101/05 ENT 43 COMPET 71 CODEC 268 

RNDr. Klára  

Popadičová 

(ÚNMZ) 

PS byla svolána poté, co Výbor pro životní prostředí EP odsouhlasil 17 pozměňovacích 

návrhů a EP očekává od Rady předložení kompromisního návrhu. 

PS se převážnou většinou dohodla na rozšíření oblasti působnosti směrnice na všechny 

hračky, které mohou být vloženy do úst, a to bez ohledu na věk dítěte. Dále byla 

probrány jednotlivé pozměňovací návrhy, některé byly odmítnuty s tím, že budou 

ponechány v záloze pro vyjednávání s EP. LUPRES hned den po PS rozeslalo dokument, 

ve kterém byly shrnuty výsledky jednání PS. Tento dokument bude ještě schválen.  

Evropský 

parlament 

23. 6. 05 Proposal for a Directive of the European    

Parliament and of the Council amending, for the 

twenty-ninth time, Council Directive 76/769/EEC on 

the approximation of the laws, carcinogen and 

administrative provisions of the Member States 

relating to restrictions on the marketing and use of 

certain dangerous carcinoge and preparations 

(carcinoge classified as carcinogen, mutagen or toxic 

to reproduction – c/m/r) 

 Schváleno v prvním čtení EP. 

COREPER I 23. 6. 2005 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending for the 22nd time 

Directive 76/769/EEC on the approximation of the 

laws, regulations and administrative provisions of the 

Member States relating to restrictions on the 

marketing and use of certain dangerous substances 

and preparations phthalates) and amending  Council 

Directive  88/378/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States concerning the safety toys 

13308/99 ENT 228 CODEC 721 

5467/1/05 ENT 9 COMPET 7 CODEC 31 OC 108 

REV 1  

5467/1/05 ENT 9 COMPET 7 CODEC 31 OC 108 

 Byl přijat kompromisní návrh zpracovaný předsednictvím, a to pouze z minimálními 

změnami. 
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REV 1 ADD 1 

8101/05 ENT 43 COMPET 71 CODEC 268 

Evropský 

parlament – 2. 

čtení 

4. - 7. 7. 2005 Second reading - Recommendation for second 

reading: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005) - 

Phthalates in toys and childcare articles on the 

Council common position with a view to the adoption 

of a directive of the European Parliament and of the 

Council amending for the twenty-second time 

Council Directive 76/769/EEC on the approximation 

of the laws, regulations and administrative provisions 

of the Member States relating to restrictions on the 

marketing and use of certain dangerous substances 

and preparations (phthalates in toys and childcare 

articles) 

[5467/1/2005 - C6-0092/2005 - 1999/0238(COD)] 

Committee on the Environment, Public Health and 

Food Safety 

 Přijatý text je výsledkem kompromisu mezi EK, Radou a EP, tak jak bylo avizováno na 

PS dne 20.6.2006 - 10802/05 CODEC 583 ENT 88 COMPET 151 OC 553 

Jurists/Linguists 

Group 

5. 7. 2005 Directive of the European Parliament and of the 

Council relating restrictions on the marketing and use 

of toluene and trichlorbenzene 

PE-CONS 3626/05 ENT 60 ENV 230 CODEC 395 

OC 308 (9123/04 ENT 88 ENV 267 CODEC 662 + 

7955/05) 

Interinstitutional file 2004/0111 (COD) 

KRC Odborná terminologie byla konzultována s příslušným expertem. 

Jurists/Linguists 

Group  

20. 9. 2005 Directive of the European Parliament and of the 

Council amending for the twenty-seventh time 

Council Directive 76/769/EEC on the approximation 

of the laws, regulations and administrative 

provisions of the Member States relating to 

restrictions on the marketing and use of certain 

dangerous substances and preparations (polycyclic 

aromatic hydrocarbons in extender oils and 

tyres) 

PE-CONS 3641/05 ENT 84 ENV 321 CODEC 546 

OC 459 (7190/04 ENT 61 ENV 149 CODEC 

340; 9840/05 CODEC 476 ENT 67 ENV 267) 

Interinstitutional File 2004/0036 (COD) 

KRC Odborná terminologie byla konzultována s příslušným expertem. 

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?L=EN&OBJID=96696&LEVEL=4&MODE=SIP&NAV=X&LSTDOC=N
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COREPER I  10. + 14. 10. 

2005 

Directive of the European Parliament and of the 

Council amending for the twenty-seventh time 

Council Directive 76/769/EEC on the approximation 

of the laws, carcinogen and administrative 

provisions of the Member States relating to 

restrictions on the marketing and use of certain 

dangerous carcinoge and preparations (polycyclic 

aromatic hydrocarbons in extender oils and 

tyres) 

PE-CONS 3641/05 ENT 84 ENV 321 CODEC 546 

OC 459 (7190/04 ENT 61 ENV 149 CODEC 

340; 9840/05 CODEC 476 ENT 67 ENV 267) 

Interinstitutional File 2004/0036 (COD) 

 Přijato v bodech I. 
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2684.zasedání 

Rady pro 

životní 

prostředí   

17. 10. 2005 bod 14.- pod „public deliberation items“ 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council relating to restrictions on 

the marketing and use of certain polycyclic aromatic 

hydrocarbons in extender oils and tyres 

(twenty-seventh amendment of Council Directive 

76/769/EEC) (LA) (First reading) 

- Adoption of the legislative act 

PE-CONS 3641/05 ENT 84 ENV 321 CODEC 546 

OC 459 

12925/05 CODEC 833 ENT 125 ENV 444 

approved by Coreper, Part 1, on 10.10.05 

 Rada schválila změny obsažené ve stanovisku EP a návrh přijala. 

 

COREPER I 23. a 25. 11. 

2005 

bod 13. – Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending, for the 

twenty-ninth time, Council Directive 76/769/EEC on 

the approximation of the laws, 

carcinogen and administrative provisions of the 

Member States relating to restrictions on the 

marketing and use of certain dangerous carcinoge and 

preparations (carcinoge classified as carcinogen, 

mutagen or toxic to reproduction – c/m/r) (LA+S) 

(First reading) 

- Adoption of the legislative act 

PE-CONS 3644/05 ENT 105 ENV 372 SAN 128 

CODEC 665 OC 570 

14427/05 CODEC 1015 ENT 143 ENV 528 SAN 

173 + ADD 1 

 Přijato v bodech I. 

2699th meeting 

of the Council 

of the EU 

(Employment, 

Social Policy, 

Health and 

Consumer 

Affairs) 

8. - 9. 12. 

2005 

bod 12. - pod „public deliberation items“ 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending, for the 

twenty-ninth time, Council Directive 76/769/EEC on 

the approximation of the laws, 

regulations and administrative provisions of the 

Member States relating to restrictions on the 

marketing and use of certain dangerous substances 

and preparations (substances classified as 

carcinogen, mutagen or toxic to reproduction - c/m/r) 

 Přijato. 
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(LA+S) (First reading) 

- Adoption of the legislative act 

PE-CONS 3644/05 ENT 105 ENV 372 SAN 128 

CODEC 665 OC 570 + REV 1 (pl) + REV 2 (hu) 

14427/05 CODEC 1015 ENT 143 ENV 528 SAN 

173 + COR 1 + ADD 1 

approved by COREPER, Part 1, on 23.11.05 

  2006   

PS G7 20. 3. 2006 1. Proposal for a directive of the European Parliament 

and of the Council relating to restrictions on the 

marketing and use of perfluorooctane sulfonates 

(amendment of Council Directive 76/769/EEC) 

15552/05 ENT 157 ENV 590 CODEC 1158 

2. Presentation of the proposal for a Directive of the 

European Parliament and of the Council amending 

Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions 

on the marketing of certain measuring devices 

containing mercury 

6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179 + ADD 1 

 

Ing. Josef Hasa, 

CSc. (MŽP) 

Ad1) Perfluoroktansulfonáty (PFOS) jsou látky, které se používají pro zvýšení odolnosti 

materiálů proti vodě a olejům. Bylo prokázáno vysoké riziko pro zdraví a životní 

prostředí, v souvislosti s tím byla vypracována strategie pro omezování rizika. Zakazuje 

se uvádět na trh a používat látky, přípravky a výrobky, které obsahují více než 0,1 

hmotnostních procent těchto látek. Jsou povoleny některé výjimky. Nepředpokládá se 

významný dopad na průmysl. ČR s návrhem dokumentu a s návrhem opatření uvedených 

v návrhu směrnice souhlasí. V ČR dosud právní úprava používání PFOS neexistuje.  

Příprava směrnice byla v rámci EU konzultována se zainteresovanými stranami, včetně 

průmyslu. Většina členských států při předběžném projednávání návrhu předložený 

návrh podpořila.  

Ad2) Jedná se o zákaz uvádět na trh lékařské teploměry a další měřící přístroje 

obsahující rtuť pro prodej spotřebitelům. Omezení se nevztahuje na zařízení používaná 

profesionály a na používané teploměry a měřící přístroje  

ČR s návrhem dokumentu souhlasí. 

Příprava směrnice byla v rámci EU konzultována se zainteresovanými stranami, včetně 

průmyslu. Většina členských států při předběžném projednávání návrhu předložený 

návrh podpořila.  

Diskuse o pozměňovacích návrzích ukázala, že stanoviska k jejich přijetí jsou zatím dosti 

odlišná. Poměrně kladného přijetí se dostalo návrhu na rozšíření metod zkoušení o 

metodu využívající extrakci DMSO i na posun vstupu omezení v platnost. 
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PS G7 

 

27. 4. 2006 1. Proposal for a directive of the European Parliament 

and of the Council relating to restrictions on the 

marketing and use of perfluorooctane sulfonates 

(amendment of Council Directive 76/769/EEC) 

15552/05 ENT 157 ENV 590 CODEC 1158 

2. Presentation of the proposal for a Directive of the 

European Parliament and of the Council amending 

Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions 

on the marketing of certain measuring devices 

containing mercury 

 6693/06/ ENT 39 ENV 118 CODEC 179 + ADD 1 

Ing. Josef Hasa, 

CSc. (MŽP) 

Ad1) Členské státy mají technické připomínky, uzavření jednání se komplikuje.  

ČR podporuje původní návrh, který dostatečně omezuje rizika a přiklání se k zavedení 

časových limitů pro jednotlivé výjimky, což bude nutit průmysl, aby se efektivně snažil 

najít náhrady. ČR nepovažuje za potřebné snižování koncentračního limitu. Po formulaci 

kompromisního návrhu může vznést konečné stanovisko.  

Ad2) ČS mají rozdílné pozice, většina zemí sice podporuje původní návrh Komise, liší se 

požadované zpřísnění omezení používání rtuti.  

ČR souhlasí s omezením, jak je uvedeno v původním návrhu. Je schopna přistoupit na 

další omezení v oblasti zdravotnictví, ne však na přístroje pro profesionální použití ve 

vědě a výzkumu.  

PRES vyzývá ČS, aby o 25. 5. 2007 předložily písemné stanovisko.  

PS G7  

 

20. 6. 2006 1. Proposal for a directive of the European Parliament 

and of the Council relating to restrictions on the 

marketing and use of perfluorooctane sulfonates 

(amendment of Council Directive 76/769/EEC) 

15552/05 ENT 157 ENV 590 CODEC 1158 

2. Presentation of the proposal for a Directive of the 

European Parliament and of the Council amending 

Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions 

on the marketing of certain measuring devices 

containing mercury 

 6693/06/ ENT 39 ENV 118 CODEC 179 + ADD 1 

Ing. Josef Hasa, 

CSc. 

(MŽP) 

Ad1) AT PRES předložilo kompromisní návrh přílohy, který zohledňuje některé 

připomínky členských států, které se objevily v předchozím jednání. Snižuje se počet 

výjimek, konkretizuje se vztah navrhované směrnice k nařízení o detergentech a 

stanovuje se časový limit pro přezkoumání výjimek. Paralelně s jednáním pracovní 

skupiny probíhá projednávání návrhu směrnice v EP, výbor pro ŽP vypracoval 

stanovisko, v němž navrhuje výrazně zpřísnit omezení stanovená v návrhu směrnice 

předloženém Komisí. Navrhuje stanovit časové limity pro výjimky, snížit limitní 

koncentrace PFOS v přípravcích (0,001 %) a rozšířit omezení na další typy fluorovaných 

sloučenin. První čtení v EP proběhne v červenci, tedy už za finského předsednictví. ČR 

kompromisní návrh AT PŘES podpořila. 

Ad2) S ohledem na diskusi na minulé PS ČR stále podporuje původní návrh Komise. 

Jedinou úpravu, kterou je ČR ochotna akceptovat je podíl švédského návrhu týkající se 

prodloužení časového omezení pro  měřicí přístroje určené pro zdravotnické účely s 

výjimkou plynulého přechodu k technice bez rtuti.  

PS G7 7. 9. 2006 1. Proposal for a directive of the European Parliament 

and of the Council relating to restrictions on the 

marketing and use of perfluorooctane sulfonates 

(amendment of Council Directive 76/769/EEC) 

15552/05 ENT 157 ENV 590 CODEC 1158 

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the 

marketing of certain measuring devices containing 

mercury 

6693/06/ ENT 39 ENV 118 CODEC 179 + ADD 1 

Ing. Josef Hasa, 

CSc. 

(MŽP) 

Ad1) Stanoviska členských států se sblížila. ČR podpoří předložený kompromisní návrh. 

Výsledek je závislý na dalších jednáních, kompromisní návrh vychází vstříc stanovisku 

EP.  

Ad2) Předsednictví kontaktovalo zpravodaje EP ENVI, aby zjistilo stanovisko tohoto 

výboru. Připomínky, které se objevily ve výboru se týkají tří okruhů: zpřísnění omezení, 

výjimek a formulačních úprav. Hlasování o stanovisku tohoto výboru se uskuteční až 13. 

září. V otázce dalšího rozšíření jsou  názory ČS rozdílné, pokud jde o výjimky, bylo 

dosaženou souhlasu v otázce výjimky pro staré barometry a vědecké přístroje. ČR 

souhlasí s omezením uvedeným v původním návrhu, nicméně je ochotna přistoupit na 

další omezení používání rtuti v oblasti zdravotnictví 
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PS G7 29. 9. 2006 1. Proposal for a directive of the European Parliament 

and of the Council relating to restrictions on the 

marketing and use of perfluorooctane sulfonates 

(amendment of Council Directive 76/769/EEC) 

15552/05 ENT 157 ENV 590 CODEC 1158 

2. Presentation of the proposal for a Directive of 

the European Parliament and of the Council 

amending Council Directive 76/769/EEC  

relating to restrictions on the marketing of  

certain measuring devices containing mercury 

 6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179 + 

ADD 1 

Ing. Petr Votoupal 

(SZB) 

 

Markéta Šafaříková-

Pštroszová 

(ÚNMZ) 

Ad1) Návrh se blíží k dohodě. V polovině října bude předložen Coreperu, další PS už 

svolána nebude.  

Rada i Parlament mají na návrh blízký názor a předpokládá se přijetí návrhu v 1.čtení v 

EP.  

Ad2) Situace je nadále komplikovaná. Některé ČS nesouhlasí s omezením používáním 

rtuti v profesionálních přístrojích ve zdravotnictví. ČR se obává, aby nedošlo k omezení 

používání rtuti u přístrojů pro profesionální použití ve vědě a výzkumu, a proto vyjádřila 

výhradu přezkumu proti poslednímu návrhu předsednictví.  

 

PS G7 24. 10. 2006 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending Council Directive 

76/769/EEC relating to restrictions on the marketing 

of certain measuring devices containing mercury 

6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179 + 

ADD 1 

 

Ing. Josef Hasa, 

CSc. 

(MŽP) 

Předsednictví předložilo nový návrh, který reaguje na návrhy EP ENVI ze 13 .9. 2006. 

Předsednictví posoudí připomínky vzešlé z jednání a případně je zahrne do 

kompromisního návrhu. Tento návrh bude projednán na nejbližším Coreperu, v EP se o 

návrhu bude hlasovat v listopadu.  

ČR souhlasí s kompromisním návrhem předsednictví, doporučuje ho podpořit na 

Coreperu a nepřistupuje na další omezení používání rtuti v přístrojích pro profesionální 

použití.  

COREPER I 31. 10. 2006 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending Council Directive 

76/769/EEC relating to restrictions on the marketing 

of certain measuring devices containing mercury 

14419 ENT 124 ENV 569 CODEC 1173 

Ing. Petr Votoupal 

(SZB) 

 

Kompromisní návrh předsednictví byl přijat kvalifikovanou většinou.  

ČR s návrhem souhlasí.  

EP 1.čtení 13. - 16. 12. 

2006 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending Council Directive 

76/769/EEC relating to restrictions on the marketing 

of certain measuring devices containing mercury 

14419 ENT 124 ENV 569 CODEC 1173 

 I přes to, že došlo k dohodě, EP v 1. čtení přijal další pozměňovací návrhy nad rámec 

dohodnutého znění (neomezená výjimka pro výrobce barometrů, povolovací 

mechanismy v jednotl. ČS..). 

COREPER I 13. 12. 2006 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending Council Directive 

76/769/EEC relating to restrictions on the marketing 

of certain measuring devices containing mercury 

(LA) (First reading) 

 

16436/06 ENT 147 ENV 685 CODEC 1505 OC 1016 

 Přestože byla s EP vyjednána předběžná dohoda o textu návrhu, hlasování v EP dopadlo 

jinak. Byly přijaty pozměňující návrhy jdoucí proti jádru pozice Rady. Dohoda v rámci 

prvního čtení je tak vyloučena. Z toho důvodu navrhlo finské předsednictví přijmout 

politickou dohodu ohledně Společné pozice, což ve svém důsledku znamená odstartování 

druhého čtení. Členské státy s tímto postupem bez diskuse vyjádřily souhlas.  

  2007   
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PS G7 2. 3. 2007 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending Council Directive 

76/769/EEC relating to restrictions on the marketing 

of certain measuring devices containing mercury 

(LA) 

6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179 + ADD 1 

(Commission Proposal) 

15181/06 CODEC 1276 ENT 131 ENV 606 (EP 

Opinion at first reading) 

RNDr. Klára 

Popadičová 

ČS souhlasí s navrženým textem Společného postoje a s jeho předložením COREPERu I 

ke schválení. Pravděpodobnost svolání dalšího jednání PS G7 se odvíjí od konkrétního 

stanoviska EP k tomuto textu. 

Jurists/Linguists 

Group 

19. 3. 2007 Common position adopted by the Council with a 

view to the adoption of a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC  relating to restrictions on the 

marketing of certain measuring devices containing 

mercury 

5665/07 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 (16436/1/06 

REV 1 ENT 147 ENV 685 CODEC 1505) 

KRC Odborná terminologie byla konzultována s příslušným expertem – připomínky ÚNMZ 

zohledněny. 

2794. zasedání 

Rady pro 

spravedlnost a 

vnitro 

19. 2. 2007 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending Council Directive 

76/769/EEC relating to restrictions on the marketing 

of certain measuring devices containing mercury 

(LA) (First reading) 

5665/07 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 

7897/07 CODEC 287 ENT 37 ENV 174  

+ COR 1 

+ADD 1 

5665/07 ENT 10 ENV 48 CODEC  71 ADD 1 

 Společný postoj Rady přijat bez diskuse v bodech A. Rada považuje svůj Společný 

postoj, který je plně podporován EK za vyhovující, neboť je  ve shodě s cíly navrženými 

směrnicí. Ačkoliv nemůže obsáhnout všechny dodatky EP, obsahuje výjimku poskytující 

přechodnou dobu, která by měla dovolit výrobcům přeorientovat svou produkci.  

COREPER I 5. 6. 2007 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending Council Directive 

76/769/EEC relating to restrictions on the marketing 

of certain measuring devices containing mercury 

(LA) 

 PŘES uvedlo, že výbor ENVI EP doporučil, aby byl Společný postoj Rady schválen na 

plenárním zasedání EP, tímto doporučením vzniká možnost dosáhnout shody mezi 

Radou a EP ve druhém čtení. 

 Návrh obsahuje zákaz uvádět na trh lékařské teploměry a další měřicí přístroje 

obsahující rtuť, určené pro prodej spotřebitelům. Aplikace rtuti v zařízeních používaných 

profesionály nejsou tímto návrhem omezeny. Omezení se rovněž nevztahuje na již 

používané teploměry a  měřící přístroje.  

Zpravodajka návrhu v EP Společný postoj Rady podporuje, nicméně členové výboru 

ENVI předložili pozměňovací návrhy, které opět požadují stálou výjimku  pro barometry 

pro neprofesionální použití  a požadují změny v systému kontroly a licencování 
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používání rtuti. ENVI bude o těchto návrzích hlasovat 5. 6. 2007 a poté bude návrh 

postoupen plénu EP.  

PS G7  2. 7. 2007 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC relating to restrictions on 

the marketing of certain measuring devices 

containing mercury (LA)  

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on classification, 

labeling and packaging of substances and 

mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

COM (2007) 355 final 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP), 

Ing. Eva Veselá 

(MPO), 

RNDr. Klára 

Popadičová 

(ÚNMZ) 

Ad1) PT PRES informovalo o výsledcích hlasování ENVI EP, který doporučil 

plenárnímu zasedání EP přijmout návrh ve znění Společného postoje Rady EU přijatého 

v únoru 2007. 

Ad2) EK  představila návrh Nařízení, jehož cílem je usnadnit celosvětový obchod 

s chemickými látkami při zachování maximální úrovně ochrany lidského zdraví a 

životního prostředí. Kritéria pro klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek 

uplatňovaná v rámci EU budou prostřednictvím tohoto návrhu v maximální možné míře 

sjednocena s kritérii pro klasifikaci a označování stanovenými mezinárodním Globálním 

harmonizovaným systémem pro klasifikaci a označování chemických látek. Toto 

nařízení byl mělo vstoupit v platnost v r. 2008 s tím, že by se nová klasifikace látek spolu 

s označováním začala uplatňovat od roku 2010 a nová klasifikace směsí spolu 

s označováním od roku 2015. Plně funkčním by se tak nový systém stal od roku 2015. 

Na začátku každé etapy by fungoval duální systém, kdy by byla povolena klasifikace a 

označování podle obou systémů. a přípravkům. 

ČS vyjádřily návrhu obecnou podporu, žádný z ČS nevyslovil s návrhem zásadní 

nesouhlas.  

Plenární 

zasedání EP 

9. 7. 2007 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC relating to restrictions on 

the marketing of certain measuring devices 

containing mercury (LA) 

Common position 

 Evropský parlament ve druhém čtení schválil zákaz prodeje neelektrických rtuťových 

teploměrů a dalších měřících zařízení obsahujících rtuť široké veřejnosti. Poslanci tak 

zamítli dřívější požadavek EP na úplnou výjimku pro tradiční výrobce barometrů a 

odsouhlasili návrh Rady na dočasnou dvouletou výjimku po vstupu směrnice v platnost. 

Text směrnice byl zveřejněn dne 3.10.2007 v OJ L 257. 

PS G7 19. 7. 2007 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labeling and Packing of Substances and Mixtures 

and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

COM (2007) 355 final 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP), 

Ing. Eva Veselá 

(MPO), 

RNDr. Klára 

Popadičová 

(ÚNMZ) 

PS projednala studii posouzení dopadu návrhu předloženou EK – byla shledána jako 

vyhovující – vznesené dílčí připomínky a doplnění budou řešeny bilaterálně s EK. 

Byly projednány čl. 1-8 návrhu, většina ČS vznesla výhradu k přezkumu nebo 

parlamentní výhradu. PTPRES vyzvalo k zaslání písemných připomínek k čl.1-16 

návrhu do poloviny srpna t.r. Dále informovalo o zahájení prací nad přílohami nařízení a 

požádalo za tímto účelem ČS o nominaci expertů, také s termínem do poloviny srpna. 

Datum příštího zasedání byl stanoven na 10 a 11. 9. 2007. 

PS G7 10. a 11. 9. 

2007 

1. Propsal for a Council Regulation (EC) No 

1907/2006 of the European Parliament and of the 

Council on the Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals 

(REACH) by reason of the accession of Bulgaria 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP),  

Ing. Eva Veselá 

(MPO), RNDr. 

Klára Popadičová 

Ad1) Návrh nařízení Rady upravuje z důvodů přistoupení Bulharska a Rumunska 

nařízení EP a Rady č.1907/2006 – REACH. Toto nařízení bylo přijato dne 18.12.2006 

před přistoupením Bulharska a Rumunska k EU a z tohoto důvodu vyžaduje úpravu 

v definici „zavedené látky“ v tom smyslu, aby látky vyráběné nebo uváděné na trh 

v Bulharsku a Rumunsku před přistoupením k EU podléhaly stejným podmínkám jako 
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and Romania 
Presentation by the Commission and examination 

12262/07 COMPET 230 ENV 434 CHIMIE 20 MI 

190 ENT 94 

2. Regulation (EC) No1907/2006 of the European 

Parlament and of the Council on the Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals (REACH) 

Information on upcoming issues 

MD REACH – 1/07 

MD REACH – 2/07 

3. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labeling and Packing of Substances and Mixtures 

and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

Examination of Articles of the Proposal: 

Title II – Chapter 2, Articles 9-16 

Title III – Chapter 1, Articles 17-19 

 

11497/07 COMPET 213 ENV CHIMIE 17 MI 177 

ENT 85 CODEC 759 

(ÚNMZ) látky vyráběné nebo uváděné na trh v ostatních členských státech. PT PRES konstatovalo 

dosažení dohody nad návrhem textu. 

Ad2) NL předložila návrh týkající se otázky interpretace současného znění čl. 3 odst. 20 

písm.c) nařízení REACH, který PT PRES zohlednilo ve svém dokumentu REACH-2/07. 

Jedná se o technickou záležitost v tom smyslu, že stávající znění neumožňuje zahrnout 

do „zavedených látek“ také polymery. Ad-hoc pracovní skupina pro chemické látky na 

svém zasedání ve dnech 13-14.2.2007 přijala rozhodnutí článek upravit formou doplnění 

odkazu na 6.změnu směrnice 67/548/EHS, tj. na směrnici 79/831/EHS. 

PT PRES přislíbilo k tématu změny nařízení k REACH svolat schůzku zástupců EK, GS 

Rady EU, právní služby Rady EU a výsledek předložit PS. 

Ad3) V průběhu jednání nevznesl žádný z ČS zásadní připomínku, která by bránila 

dalšímu projednávání. Byly podrobně probrány čl. 9 – 27 návrhu nařízení, PT PRES 

zaznamenalo vznesené připomínky a vyzvalo ČS, aby zaslaly své komentáře v písemné 

podobě do 19.9.2007, nejpozději však do 21.9.2007 na sekretariát PS.  

PS G7 24. a 25. 9. 

2007 
Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labeling and Packing of Substances and Mixtures 

and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

Examination of Articles of the Proposal: 

Title III – Chapter 1, Articles 28-33 

Title III – Chapter 2, Articles 34-36 

Title IV – Artikle 37 

Title V – Chapter 1, Articles 38-40 

Title V – Chapter 2, Articles 41-43 

Title VI – Articles 44-45 

11497/07 COMPET 213 ENV CHIMIE 17 MI 177 

ENT 85 CODEC 759 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP), 

RNDr. Klára 

Popadičová 

(ÚNMZ) 

Pracovní skupina projednala čl. 28-45 návrhu,PT PRES i EK zaznamenaly všechny 

připomínky ČS, některé byly objasněny na místě, k většině z nich si však EK i PT PRES 

vyhradily výhradu přezkumu s tím, že se pokusí nalézt vyhovující řešení zohledňující 

jednotlivá stanoviska. 

PS G7 15. a 16. 10. Proposal for a Regulation of the European Ing. Eva Veselá Pracovní skupina dokončila projednávání paragrafovaného znění návrhu (čl. 46-58, body 
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2007 Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

Examination of Articles of the Proposal: 

Title VI - Articles 46-47 

Title VII - Articles 48-54 and 57-60 (poss.) 

Examination of recitals  

11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759 

(MPO), 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP), 

RNDr. Klára 

Popadičová 

(ÚNMZ) 

odůvodnění). PRES předloží PS na příštím jednání dne 9.11.2007 návrh „Zprávy o 

pokroku“ shrnující dosavadní vývoj jednání včetně identifikace problematických oblastí 

a postoje PS k těmto otázkám. 

EK představila PS další návrh z oblasti nebezpečných látek, a to návrh rozhodnutí 

týkajícího se další změny směrnice 76/769/ES o omezení uvádění na trh a používání 

některých nebezpečných látek. Projednávání tohoto návrhu bude zahájeno na dalším 

zasedání PS dne 9.11.2007. 

 

PS G7 9. 11. 2007 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

Continued examination 

11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759 and document to follow  

Ing. Eva Veselá 

(MPO), 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP), 

RNDr. Klára 

Popadičová 

(ÚNMZ) 

Pracovní skupina projednala Progress report – DS 893/07. ČS s textem zprávy souhlasí 

a kladně ji hodnotí. Připomínky na úpravu textu, které byla na jednání předloženy, PT 

PRES i EK zapracuje do revize Zprávy. Na jednání bylo přislíbeno rozeslání revidované 

zprávy  12.11.2007 pro další jednání pracovní skupiny konané dne 16.11.2007. Na 

jednání 16.11. budou také projednávány navrhované změny čl. 31 a 32 nařízení GHS, 

které se týkají výjimek v označování obalů. Na plánovaném jednání pracovní skupiny 

dne 7.12.2007 bude projednáván dokument s poznámkami pod čarou a výsledek práce 

nad přílohami k nařízení. PTPRES předpokládá, že bude mít první informace 

z parlamentního výboru ENVI. 
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PS G7 16. 11. 2007 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

Continued examination of the Proposal and of 

Proposals for adapting downstream legislation 

- 11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759 

- 14110/07COMPET 288 ENV 532 CHIMIE 31 MI 

244 ENT 132 ECO 123 CONSOM 118 CODEC 1092 

- 14235/07COMPET 294 ENV 547 CHIMIE 32 MI 

249 ENT 134 ECO 126 CONSOM 120 CODEC 1115 

2. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EHS as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations 

2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-

(2butoxyethoxy)ethanol, 

methylendiphenyldiisocyanate, cyklohexane and 

ammonium nitrate (amendment of Council 

Directive 76/769/EEC) 

Continued examination 

Kód dokumentu: 13530/07 COMPET 273 ENV 497 CHIMIE 26 MI 

233 ENT 122 CODEC 1033 

Ing. Eva Veselá 

(MPO), 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP), 

RNDr. Klára 

Popadičová 

(ÚNMZ) 

Ad1) Pracovní skupina projednala kompromisní návrh PTPRES, které se týkal znění 

čl. 9(3), čl. 11(1), čl.34 (2), čl. 35(3), čl.37(1), čl. 41(1), čl. 43(3), čl. 44, čl. 46(1), čl. 47 

a čl. 48(2) nařízení GHS. Dále byly projednávány změny čl. 31 a č. 32 tohoto nařízení. 

Na jednání pracovní skupiny dne 7.12.2007 bude projednán kompromisní dokument 

zpracovaný PTPRES a zohledňující výsledky dosavadního projednávání, stanoviska 

jednotlivých členských států budou uvedeny formou poznámek pod čarou. PS bude také 

předložen dokument shrnující výsledky práce neformální expertní skupiny nad přílohami 

návrhu nařízení. 

Ad2) Členské státy prezentovaly své postoje k návrhu. Přesto že zásadní nesouhlas 

s předloženým textem jako celkem nezazněl, přesto některé ČS (PL, HU) považují 

některé části návrhu za neakceptovatelné a zcela jistě budou předmětem dalšího 

vyjednávání. Na jednání dne 7.12.2007 předloží PTPRES kompromisní dokument 

zohledňující výsledky dosavadního projednávání, stanoviska jednotlivých členských 

států budou uvedeny formou poznámek pod čarou. 

 

2832. zasedání 

Rady pro 

konkurencescho

pnost 

22. + 23. 11. 

2008 
Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on classification, 

labelling and packaging of substances and mixtures, 

and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) No 1907/2006 

- Information from the Presidency on the state of play 

 

 
V bodech „Různé“ byla předložena Radě Zpráva PTPRES o průběhu projednávání. 

Projednávaní Nařízení by mělo být dokončeno během prvního čtení, jeho přijetí by mělo 

korespondovat s implementací REACH. 
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PS G7 7. 12. 2007 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

Continued examination of the Proposal and of 

Proposals for adapting downstream legislation 

- 11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759 

- 14110/07COMPET 288 ENV 532 CHIMIE 31 MI 

244 ENT 132 ECO 123 CONSOM 118 CODEC 1092 

- 14235/07COMPET 294 ENV 547 CHIMIE 32 MI 

249 ENT 134 ECO 126 CONSOM 120 CODEC 1115 

2.Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EHS as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations 

2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-

(2butoxyethoxy)ethanol, 

methylendiphenyldiisocyanate, cyklohexane and 

ammonium nitrate (amendment of Council 

Directive 76/769/EEC) 

Continued examination 

- 13530/07 COMPET 273 ENV 497 CHIMIE 26 MI 

233 ENT 122 CODEC 1033 DS 1043/07 to follow  

Ing. Eva Veselá 

(MPO), 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP), 

Ing. M. Chloupek 

(ÚNMZ) 

Ad1) Projednán kompromisní dokument připravený PTPRES zohledňující výsledky 

dosavadního projednávání se stanovisky jednotlivých ČS uvedenými formou poznámek 

pod čarou. Výsledky budou shrnuty a předány SIPRES jako podklad pro další jednání. 

 

Ad2) Z diskuse vyplynulo, že ČS považují některé části návrhu za problematické a zcela 

jistě budou předmětem dalšího vyjednávání – otázka omezení obsahu balení lepidel 

obsahujících cyklohexan a otázka omezení prodeje dusičnanových hnojiv veřejnosti 

z bezpečnostních důvodů. 

  2008   

PS G7 9. - 10. 1. 

2008 

1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

Continued examination of the Proposal and of 

Proposals for adapting downstream legislation, in 

particular concentrating on: 

Labelling (Articles 17-25 and 27-32) 

(poss.) Definitions (Article 2) 

Ing. Eva Veselá 

(MPO), 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP), 

RNDr. Klára 

Popadičová 

(ÚNMZ) 

Ad1) Byly projednány čl. 17 – 26, 27 – 30. Dohody bylo dosaženo nad čl. 19 – 21, 22.1-

2, 23-25, 27.1 -3,5-6 a 28-30. Pokud jde o čl. 22.3-4 a 27.4, připraví SIPRES do příštího 

jednání kompromisní znění. 

Do 17.1.2007 stanovilo SIPRES termín pro zaslání písemných stanovisek, včetně návrhů 

na změnu k prodiskutovaným článkům. Dále SIPRES předložilo s ohledem na proběhlou 

diskusi návrh nového bodu odůvodnění (WD GHS 69), k němuž žádá ČS o zaslání 

stanovisek také ve výše uvedeném termínu. 

Předmětem dalšího jednání PS dne 25.1.2008 by dle informace SIPRES měly být čl. 1,2, 

4 a 31. 

Ad2) Všechny ČS mají registrovanou výhradu k přezkumu celého návrhu, některé mají 
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(poss.) Obligations of distributors (Article 4) 

- 11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759  

2.  Proposal for a  Decision of the EP and of the 

Council Directive 76/769/EHS  as regards 

restrictions on the marketing and use of certain 

dangerous substances and preparations 2-(2-

methoxyethoxy)ethanol, 2-(2butoxyethoxy) 

ethanol, methylendiphenyldiisocyanate, 

cyklohexane and ammonium nitrate (amendment 

of Council Directive 76/769/EEC) Continued 

examination of the Proposal on DEGME, DEGBE, 

MDI and Cyclohexane 

- 13530/07 COMPET 273 ENV 497 CHIMIE 26 MI 

233 ENT 122 CODEC 1033 

registrovanou parlamentní výhradu. Diskutovány byly zejména otázky omezení velikosti 

balení u cyclohexanu, omezení obsahu  dusíku v hnojivech na bázi dusičnanu amonného 

a ještě rozlišování hranice jeho povoleného obsahu pro prodej profesionálním uživatelům 

a veřejnosti. S ohledem na proběhlou diskusi připraví SIPRES nové znění textu návrhu, 

které bude distribuováno před datem dalšího projednávání této agendy, tj. 14. února 

odpoledne. 

PS G7 25. 1. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

Continued examination of the Proposal, in particular 

concentrating on: 

-Labelling of small packages (Articles 31- 32) 

-General issues (Articles 1-4) 

-(poss.) Hazard classification (Articles 5-8) 

-(poss.) Labelling (Articles 17-25 and 27-30) - follow 

up of previous discussion 

- 11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759  

Ing. Eva Veselá 

(MPO), RNDr. 

Jarmila Sládková 

(MŽP), 

RNDr. Klára 

Popadičová 

(ÚNMZ) 

Pracovní skupina projednala čl. 2 a čl. 31 návrhu. SIPRES rozešle kompromisní znění 

těchto článků zohledňující proběhlou diskusi a prosí o zaslání písemných stanovisek 

v termínu do 4.2.2008. Stejný termín platí pro zaslání připomínek ke kompromisnímu 

znění těch článků, které byly projednány na minulém zasedání PS, které SIPRES také 

přislíbilo rozeslat. 

Pracovní skupině byl předložen společný návrh SE, DK, FR a PL týkající se označování 

PBT a vPvB. 
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PS G7 13. + 14. 2. 

2008 

1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

- Continued examination of the Proposal, in 

particular concentrating on: 

 - General issues (Articles 4, 1 and 3) 

 - Hazard classification (Articles 5-8) 

 - Labelling (Article 36) 

 - Packaging (Article 37) 

- (poss.) Follow up of previous discussions, in 

particular concentrating on: 

 - Labelling (Articles 17-25, 27-30 and 31-32) 

 - Definitions (Article 2) 

- 11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759 

 + Documents to follow) 

2. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations 2-(2-

methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-

butoxyethoxy)ethanol, methylenediphenyl 

diisocyanate, cyclohexane and ammonium nitrate 

(amendment of Council Directive 76/769/EEC) 

- Continued examination of the Proposal 

- 13530/07 COMPET 273 ENV 497 CHIMIE 26 MI 

233 ENT 122 CODEC 1033 

 + DS 122/08 COMPET ENV CHIMIE MI ENT 

CODEC 

Ing. Eva Veselá 

(MPO), RNDr. 

Jarmila Sládková 

(MŽP), 

Ing. Jindra Kafková 

(ÚNMZ) 

Ad1) Pracovní skupina projednala čl. 4, 1, 3, 5-8, 36, 37 ve znění SIPRES 

kompromisního textu. SIPRES rozešle nové kompromisní znění těchto článků 

zohledňující proběhlou diskusi a prosí o zaslání písemných stanovisek v termínu do 

22.2.2008. 

Ad2) Pokud jde o navrhované snížení obsahu balení neoprenových lepidel s obsahem 

cyklohexanu (v koncentraci rovné 0,1% hm. nebo vyšší), dospěla PS ke konsensu nad 

obsahem ve výši 350 g, což je pro ČR přijatelné. 

Nejvíce diskutovanou otázkou zůstává stále omezení obsahu dusíku v hnojivech na bázi 

dusičnanu amonného pro prodej veřejnosti. S ohledem na proběhlou diskusi připraví 

SIPRES aktualizovaný text dokumentu DS 122/08, který bude distribuováno před datem 

dalšího projednávání této agendy, tj. 26.3.2008 odpoledne. 

 

PS G7 29. 2. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP), 

MUDr. Zdeňka 

Trávníčková (SZÚ), 

Ing. Eva Veselá 

Pokud jde o přílohy návrhu, PT PRES vytvořilo neformální síť expertů, kteří formou 

emailové komunikace provedli revizi těchto příloh na základě výzvy ČS k zaslání 

stanovisek k jednotlivým přílohám – k přílohám I a II do 28. září 2007, k přílohám III, 

IV, V a VII do 19. října 2007 a k příloze VI do 9. listopadu 2007. Na základě zaslaných 

připomínek byla vypracována zpráva shrnující dosavadní průběh prací včetně vytipování 
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Examination of Annex I, Annex II, Annex III and 

Annex IV : 

- Annex I, Part I (Small packaging, The restrictive 

provisions in the Commission proposal with regard to 

human testing) 

- Annex I, Part 2 (Flammable Liguids Category 4) 

- Annex I, Part 3 (Acute Toxicity Category 5, 

Subdivision of Category 2 – Irritating to eyes in 

Category 2A and 2B, Issue of performing human 

patch testing, Use of SCLs (specific concentration 

limits) that are above the generic concentration limit 

(link with Article 11(3)) 

- Annex I, Part 4 (Clarifying the precedence of 

provisions between the proposed Regulation on 

Classification, Labelling and Packaging and the 

Detergent Regulation) 

- Annex II (Provision for child resistant fastening, 

provision for tactile warning) 

- Annex III (Labelling reguiments for PBT 

substances) 

- 11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEX 759 + ADD 1 + ADD 2 + 

Dokuments to follow 

(MPO), Ing. Jana 

Kozmíková (MPO) 

nejdůležitějších bodů, které je třeba projednat v rámci PS G7. Tento dokument byl 

předmětem jednání tohoto zasedání PS G7, a to za účasti expertů, kteří jednotlivé přílohy 

připomínkovali. 

PS G7 6. + 7. 3. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

Continued examination of the proposal, in particular 

concentrating on: 

-  Evaluation and classification (Articles 9-16) 

-  Labelling (Articles 33-35) 

-  Packaging (Articles 37-43) 

-  (Poss.) Confidentiality (Article 26) 

-  (Poss.) Final provisions (Articles 57-60) 

- 11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEX 759 

Ing. Eva Veselá 

(MPO), RNDr. 

Jarmila Sládková 

(MŽP) 

PS G7 pokračovala v projednávání jednotlivých článků návrhu podle programu. SIPRES 

si vyžádalo dodatečná stanoviska delegací k otevřeným problémům z jednání k přílohám 

dne 29.2.2008 (DE: zavedení nové kategorie 4 hořlavých kapalin, NL: rozdělení 

kategorie 2 vratných účinků na oči na dvě subkategorie, SE: vytvoření nové třídy 

nebezpečnosti pro účinné látky v pesticidních a biocidních přípravcích). Pro příští 

jednání je nutné připravit stanovisko ČR k požadavku na harmonizovanou klasifikaci 

účinných látek v pesticidních a biocidních přípravcích. 
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+ 7007/08 COMPET 83 ENV 127 CHIMIE 9 MI 80 

ENT 47 CODEC 274 + Documents to follow 

PS G7 25. + 26. 3. 

2008 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of   the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

- Continued examination of the Proposal, in particular 

concentrating on: 

- General issues (Article 4) 

- Confidentiality (Article 26) 

- Enforcement (Articles 44-47) 

- Common and Final provisions (Articles 48-54) 

- (Poss.) Final provisions (Articles 57-60) 

11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEX 759 + ADD 1 + ADD 2 + 

Dokuments to follow 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP), 

Ing. Jana 

Kozmíková (MPO) 

Projednávání jednotlivých článků návrhu (4, 26, 44-57, 59-60) pokračovalo bez 

významného posunu. Některé ČS mají registrovanou výhradu přezkumu. SIPRES rozešle 

nové kompromisní znění projednávaných článků. 

 

PS G7 3. 4. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

- Continued examination of the Proposal, starting 

with Article 56 and continuing with unresolved issues 

in all other articles 

11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEX 759 

+ 7007/2/08 REV 2 COMPET 83 ENV 127 CHIMIE 

9 MI 80 ENT 47 CODEC 274 + Documents to follow 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP), 

Ing. Jana 

Kozmíková (MPO) 

Projednávání jednotlivých článků návrhu (1-2, 4-5, 56, 58) pokračovalo bez významného 

posunu. K čl. 2 – Definice SIPRES uvedlo, že i když definice v REACH nejsou jasné, 

nebude je měnit. Při jednání o bezpečnostních listech v rámci projednávání čl. 56 

podpořila CZ poznámky UK (č. 464 a 466) a návrh DK (č. 471). CZ vystoupila k čl. 58 – 

Přechodná ustanovení s tím, že podporuje delší přechodné období a uvedení konkrétního 

data účinnosti nařízení pro látky i směsi. Některé ČS mají registrovanou 

výhradu přezkumu. SIPRES rozešle nové konsolidované znění návrhu nařízení. 

 

PS G7 10. + 11. 4. 

2008 

1. Draft Commission Regulation laying down test 

methods pursuant to Regulation (EC) No 

1907/2006 of the European Parliament and of the 

Council on the Registration, Evaluation, 

Authorisation a Restriction of Chemicals 

(REACH) 

- Final examination at Working Party level with the 

aim of preparing a Council position in accordance 

Ing. Eva Veselá 

(MPO), RNDr. 

Jarmila Sládková 

(MŽP) 

Ad1) Text tohoto nařízení, kterým se stanoví zkušební metody, byl dne 27.2.2008 předán 

Radě EU a EP a od této doby probíhá 3 měsíční lhůta na přezkum. Nařízení Komise, 

kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení REACH, vstoupí v platnost k 

1.6.2008. Na jednání PS dne 10.4.2008 bylo posouzeno, zda byl dodržen postup dle čl. 

133 nařízení REACH, a zda navrhované nařízení je v souladu s čl. 13 nařízení REACH, 

a zda byly respektovány zásady subsidiarity a proporcionality. 

SIPRES na základě projednávání v PS konstatovalo, že předá Radě EU kladné 

stanovisko k tomuto nařízení.  
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with the provisions of the Regulatory procedure with 

scrutiny 

7260/08 COMPET 90 ENV 145 CHIMIE 11 + 

382/08 

2. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations 2-

(2methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-

butoxyethoxy)ethanol, methylenediphenyl 

diisocyanate, cyclohexane and ammonium nitrate 

(amendment of Council Directive 76/769/EHS) 

- Continued examination of the Proposal and 

examination of amendments voted in the ENVI 

Committee of the European Parliament 

13530/07 COMPET 273 ENV 497 CHIMIE 26 MI 

233 ENT 122 CODEC 1033 

+ 7859/08 COMPET 109 ENV 182 CHIMIE 15 MI 

103 ENT 56 CODEC 403 

3. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regard restriction on the 

marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations (Dichloromethane) 

- Presentation by the Commission 

6689/08 COMPET 67 ENV 104 CHIMIE 5 MI 68 

ENT 38 CODEC 237 – dokument nebyl k dispozici 

4. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

- Examination of Annexes I-VII 

11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEX 759 

+ 7007/3/08 REV 3 COMPET 83 ENV 127 CHIMIE 

Ad2) Členské státy prezentovaly své postoje k pozměňovacím návrhům EP. Všechny ČS 

mají výhradu přezkumu celého návrhu. Problematickou zůstává otázka omezení obsahu 

dusíku v hnojivech na bázi dusičnanu amonného pro prodej veřejnosti. Na základě 

předchozích diskusí v rámci PS G7 navrhuje SIPRES limit 20%, EP 28%. ČR považuje 

omezení dostupnosti hnojiv na bázi dusičnanu amonného s obsahem dusíku 20% - 28 % 

široké spotřebitelské veřejnosti považuje za problematické. SIPRES připraví pro další 

jednání dne 13.5.2008 konsolidovaný text rozhodnutí s poznámkami pod čarou. 

Ad3) Návrh nebyl PS G7 diskutován. 

Ad4) V týdnu od 14.4. -18.4.2008 bude členům PS rozeslán konsolidovaný text příloh VI 

a VII. SIPRES vítá připomínky k textu příloh, které by přispěly k odstranění technických  

chyb. 

Projednávání věcné stránky příloh bylo dne 11.4.2008 sice uzavřeno, ale  ne úplně, 

protože u přílohy II, části 3 Speciální pravidla pro balení, nedospěla PS ke konsenzu 

v otázce použití uzávěrů odolných vůči otevření dětmi a hmatatelných výstrah pro 

nevidomé pro širší okruh látek a přípravků, než tomu bylo v současně platné evropské 

chemické legislativě. Do konsolidované verze bude zařazen text finalizovaný UK ve WD 

GHS-143. SE (podporované FI, DK, FR) podalo výhradu přezkumu a v konsolidovaném 

znění přílohy, které připraví SIPRES, bude jejich výhrada uvedena v poznámce pod 

čarou. U návrhu na rozdělení  kategorie 2 „oční dráždivost“, reversibilní poškození, na 

subkategorie 2A a 2B  (v příloze I část 3.3) došlo ke konsensu – PS souhlasí s návrhem 

na rozdělení. V otázce zavedení nové kategorie 4 pro hořlavé kapaliny (v příloze I, část 

2, fyzikální nebezpečí, sekce 2.6) došla nakonec po dlouhém vyjednávání PS ke 

konsensu, že v nařízení GHS nebude zavedena nová kategorie 4 pro hořlavé kapaliny. 

Některé ČS mají registrovanou výhradu přezkumu. SIPRES rozešle nové konsolidované 

znění návrhu nařízení. 
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9 MI 80 ENT 47 CODEC 274 

+ DS 424/08 

+ DS 425/08 

+ Documents to follow 

PS G7 18. 4. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

- Examination of the Proposal on the basis of a 

footnotes dokument and examination of EP 

amendments 

11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEX 759 

+ 7007/3/08 REV 3 COMPET 83 ENV 127 CHIMIE 

9 MI 80 ENT 47 CODEC 274 

+ Documents to follow 

Ing. Viktor Vodička 

(SZB) 

Cílem jednání PS bylo odstranit  z textu co  nejvíce poznámek pod čarou, přetrvávající 

výhrady budou předmětem dalšího jednání. SIPRES vypracuje 5. konsolidované znění 

(REV 5) návrhu.  

SIPRES zahájilo přípravu na další neformální technická jednání s EP. Předpokládá, že 

formální trialog s EP proběhne 6.5., 27.5. a 10. 6.2008. SIPRES necítí potřebu předkládat 

návrh na COREPER. 

PS G7 8. 5. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) No 1907/2006 

- General examination of the Proposal together with 

amendments voted in ENVI 

- Detailed examination of Articles 7, 8, 11, 41 and 56 

11497/07 COMPET 213 ENV382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759 

+ 8742/08 COMPET 147 ENV 243 CHIMIE 20 MI 

131 ENT 79 CODEC 503 (to follow) 

 

Ing. Eva Veselá 

(MPO) 

Do příštího zasedání PS G7 připraví SIPRES další konsolidovanou verzi textu a 

preambulí s tím, že budou zapracovány připomínky delegací ČS z dnešního jednání buď 

přímo do textu nebo do poznámek pod čarou. Na příštím jednání se bude pokračovat na 

usazování textu zbývajících článků, k nimž nebyla ještě ukončena diskuse. Některé ČS 

mají registrovanou výhradu přezkumu. SIPRES rozešle nové konsolidované znění 

návrhu nařízení. 

PS G7 13. 5. 2008 1. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations 2-

(2methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-

butoxyethoxy)ethanol, methylenediphenyl 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP) 

Ad1) Při jednání SIPRES s EP došlo u lepidel s obsahem cyklohexanu k dohodě na 

velikosti balení s obsahem 350g. EK s touto dohodou souhlasí. SIPRES doporučilo PS 

tomuto pozměňovacímu návrhu EP vyhovět. 

ENVI EP požaduje, aby omezení prodeje pro širokou veřejnost bylo pro látky a 

přípravky s obsahem do 16% hm. dusíku. EP ve svém původním pozměňovacím návrhu 

požadoval, aby omezení prodeje pro širokou veřejnost bylo pro látky a přípravky 

s obsahem do 28% hm. dusíku. SIPRES dosud navrhoval limit 20% obsahu dusíku pro 
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diisocyanate, cyclohexane and ammonium nitrate 

(amendment of Council Directive 76/769/EHS) 

- Final examination of the Proposal at Working Part 

level 

13530/07 COMPET 273 ENV 497 CHIMIE 26 MI 

233 ENT 122 CODEC 1033 

+ 7859/1/08 COMPET 109 ENV 182 CHIMIE 15 MI 

103 ENT 56 CODEC 403 

2. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regard restriction on the 

marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations (Dichloromethane) 

- First examination 

6689/08 COMPET 67 ENV 104 CHIMIE 5 MI 68 

ENT 38 CODEC 237 

hnojiva dostupná široké veřejnosti, jak bylo předběžně dohodnuto na PS. Na jednání se 

k novému pozměňovacímu návrhu ENVI EP přiklonil nejen SIPRES, ale i EK. CZ 

sdělila, že pozměňovací návrh EP na 16% obsah dusíku v hnojivech určených 

spotřebitelské veřejnosti nepovažuje za přijatelný, za přijatelné minimum považuje 20% 

obsahu dusíku v těchto hnojivech. S 16% vyslovilo nesouhlas také MT, EE, CY, FI, PL, 

HU. 

Ad2) Na jednání dne 13.5.2008 tento plánovaný bod programu nebyl projednáván s tím, 

že bude zařazen na jednání pracovní skupiny dne 21.5.2008. 

PS G7 21. 5. 2008 1. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations 2-(2-

methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-

butoxyethoxy)ethanol, methylenediphenyl 

diisocyanate, cyclohexane and ammonium nitrate 

(amendment of Council Directive 76/769/EEC) 

- Final examination of the Proposal at Working Party 

level and preparation of informal contacts with the 

European Parliament 

13530/07 COMPET 273 ENV 497 CHIMIE 26 MI 

233 ENT 122 CODEC 1033 

+ 7859/2/08 REV 2 COMPET 109 ENV 182 

CHIMIE 15 MI 103 ENT 56 CODEC 403 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

Ing. Petr Votoupal 

(SZB), Ing. Eva 

Veselá (MPO), Ing. 

Jana Kozmíková 

(MPO) 

Ad1) SIPRES konstatovalo, že se nepodařilo nalézt řešení a že diskuse bude pokračovat 

30.5.2008. Řešení bude zřejmě nalezeno až na úrovni COREPERu I a vzhledem k pozici 

UK, FR a DE bude tlak na to, aby nalezené řešení bylo blízko pozici EP (omezení 

obsahu dusíku na 16%), tím spíše, že toto řešení podporuje nyní i EK. Pokud je posunutí 

hranice na 20% pro ČR zásadní, měla by koordinovat svoji pozici s PL, SK, HU, 

pobaltskými státy a Itálií. 

Ad2) PS G7 pokračovala v diskusi nad dosud neuzavřenými dílčími částmi textu návrhu 

v kontextu pozměňovacích návrhů EP. Do příštího zasedání PS G7 připraví SIPRES 

další konsolidovanou verzi textu a preambulí s tím, že budou zapracovány připomínky 

delegací ČS z dnešního jednání buď přímo do textu nebo do poznámek pod čarou. Na 

příštím jednání se bude pokračovat na usazování textu zbývajících článků, k nimž nebyla 

ještě ukončena diskuse a zbývajících preambulí. Některé ČS mají registrovanou výhradu 

přezkumu. SIPRES rozešle nové konsolidované znění návrhu nařízení. 
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- General examination of the Proposal together with 

amendments voted in ENVI 

- Detailed examination of remaining articles and 

recitals 

11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759 

+ 9364/08 COMPET 182 ENV 290 CHIMIE 22 MI 

146 ENT 97 CODEC 588 (to follow) 

PS G7 30. 5. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament  and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

- General examination of the Proposal together with 

amendments voted in ENVI 

- Detailed examination of remaining articles and 

recitals 

11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759 

+ 9364/1/08 REV 1 COMPET 182 ENV 290 

CHIMIE 22 MI 146 ENT 97 CODEC 588 (to follow) 

2. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations 2-

(2methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-

butoxyethoxy)ethanol, methylenediphenyl 

diisocyanate, cyclohexane and ammonium nitrate 

(amendment of Council Directive 76/769/EHS) 

- Final examination of the Proposal at Working Part 

level 

7859/3/08 

Ing. Petr Votoupal 

(SZB), RNDr. 

Jarmila Sládková 

(MŽP), Ing. Jana 

Kozmíková (MPO) 

Ad1) PS G7 pokračovala v diskusi nad dosud neuzavřenými dílčími částmi textu návrhu 

v kontextu pozměňovacích návrhů EP. 

Ad2) SIPRES předložilo PS kompromisní návrh, který zavádí omezení prodeje 

dusičnanových hnojiv pro širokou veřejnost s obsahem dusíku do 16%. Do 

1. 7. 2014 bude umožněno, aby ČS tuto hranici zvýšily na 20% na základě 

sociálních a ekonomických důvodů poté, co budou informovat EK a ostatní. 
SIPRES má v úmyslu předložit výsledek jednání ke schválení COREPERu. 

Předpokládané datum jednání je 18. nebo 25.6. 2008. IT a SK jasně deklarovaly souhlas 

s kompromisním řešením předsednictví. Stejný postoj indikovaly i další státy, které 

původně nesouhlasily s 16% (PL, PT, MT, LV, EE, LT). PS Rady i Komise jasně 

deklarovaly, že derogace a umožnění 20% obsahu dusíku je rozhodnutím členského 

státu, které bude pouze formálně oznámeno Komisi a ostatním ČS. 

 

PS G7 4. 6. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Ing. Viktor Vodička 

(SZB) 

PS G7 pokračovala v diskusi nad dosud neuzavřenými dílčími částmi textu návrhu 

v kontextu pozměňovacích návrhů EP a paralelně vedených neformálních trialogů se 

zástupci EP. 
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Regulation (EC) 1907/2006 

- General examination of the Proposal together with 

amendments voted in ENVI 

- Detailed examination of remaining articles and 

recitals 

11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759 

+ 9364/1/08 REV 1 COMPET 182 ENV 290 

CHIMIE 22 MI 146 ENT 97 CODEC 588 
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PS G7 9. 6. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

- General examination of the Proposal together with 

amendments voted in ENVI 

- Detailed examination of remaining articles and 

recitals 

- Preparation of Coreper meeting 

11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759 

+ 9364/2/08 REV 2 COMPET 182 ENV 290 

CHIMIE 22 MI 146 ENT 97 CODEC 588 (to follow) 

2. (Poss.) Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC 

and Directives 2000/53/EC, 2002/96/EC and 

2004/42/EC in order to adapt them to Regulation 

(EC) … on Classification, Labelling and 

Packaging of Substances and Mixtures, and 

amending Directive 67/548/EEC and Regulation 

(EC) No 1907/2006 

- First examination at Working Party level 

14110/07 COMPET 288 ENV 532 CHIMIE 31 MI 

244 ENT 132 ECO 123 CONSOM 118 CODEC 1092 

3. (Poss.) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

amending Regulation (EC) No 648/2004 in order 

to adapt it to Regulation (EC) No … on 

Classification, Labelling and Packaging of 

Substances and Mixtures, and amending Directive 

67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 

- First examination at Working Party level 

14235/07 COMPET 294 ENV 547 CHIMIE 32 MI 

249 ENT 134 ECO 126 CONSOM 120 CODEC 1115 

Ing. Eva Veselá 

(MPO) 

Ad 1) SIPRES se podařilo na základě kompromisního návrhu 9364/2/08 REV2 (ze dne 

6.6.2008) odstranit řadu poznámek pod čarou. K projednání zbývá 16 poznámek pod 

čarou k preambulím (6 z nich trvá, 10 nebylo projednáno) a 50 poznámek k jednotlivým 

článkům (16 z nich trvá, u 6 nebyla diskuse uzavřena, 28 nebylo projednáno). 

Ad 2 a 3) ČS vyjádřily pro jednání s EP v ohledu navrhovaných 2 nařízení a 4 směrnic 

SIPRES plnou podporu. 
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PS G7 10. 6. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

- General examination of the Proposal together with 

amendments voted in ENVI 

- Report on ongoing informal contacts with the 

European Parliament 

- Detailed examination of remaining articles and 

recitals 

- Preparation of Coreper meeting 

11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759 

+ 9364/2/08 REV 2 COMPET 182 ENV 290 

CHIMIE 22 MI 146 ENT 97 CODEC 588 (to follow) 

Ing. Viktor Vodička 

(SZB), RNDr. Klára 

Popadičová 

(ÚNMZ) 

Na základě jednání PS ve dnech 9.6. a 10.6.2008 zbývá k projednání: 

a.) u preambule: 16 výhrad ČS s tím, že minimálně u 6 se nepodařilo nalézt shodu, 

b.) u článků: 45 výhrad ČS s tím, že minimálně u 18 se nepodařilo nalézt shodu. 

U některých výhrad se nepodařilo nalézt kompromisní znění i díky pozměňovacím 

návrhům EP, které PS odmítla a u nichž se nepodařilo v rámci neformálního trialogu 

s EP nalézt shodu. PRES hodlá předložit následující otázky CRP dne 18.6.2008 a 

požádat CRP o mandát pro další jednání s EP: 

1. (čl. 41): Obligation  to notify the Agency – pozn. č. 123 a č. 124 

2. (čl. 7): Animal and human testing – pozn. č. 75, č. 76 a č. 77 

3. (čl. 6): Identification and examination of available information on mixtures – pozn. č. 

72, č. 73 a č. 77 

4. popřípadě jinou otázku, a to v závislosti na jednání veVýboru EP dne 12.6.2008. 

COREPER I 18. 6. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on classification, 

labelling and packaging of substances and 

mixtures, and amending Directive 67/548/EEC 

and Regulation (EC) No 1907/2006 (LA) (First 

reading) 

– Analysis of outstanding issues 

10610/08 COMPET 230 ENV 367 CHIMIE 27 MI 

206 ENT 123 CODEC 766 

10743/08 COMPET 235 ENV 377 CHIMIE 29 MI 

210 ENT 128 CODEC 780 

 SIPRES předložilo COREPERu I kompromisní návrh k jednotlivým oblastem, které se 

ukázaly během diskusí v rámci trialogů jako problematické a požádalo o udělení 

mandátu pro jednání s EP. COR I text předsednictví přijal a mandát pro jednání s EP 

SIPRES udělil. 

PS G7 18. 6. 2008 1. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations 2-(2-

methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-

butoxyethoxy)ethanol, methylenediphenyl 

diisocyanate, cyclohexane and ammonium nitrate 

(amendment of Council Directive 76/769/EEC) 

- Final examination of the Proposal at Working Party 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP), 

Ing. Eva Veselá 

(MPO), Ing. Viktor 

Vodička (SZB) 

Ad 1) PS, včetně CZ, vyslovila souhlas s kompromisním návrhem SIPRES ohledně 

omezení obsahu dusíku v dusičnanových hnojivech určených pro prodej spotřebitelské 

veřejnosti. Návrh zavádí omezení prodeje dusičnanových hnojiv pro širokou veřejnost s 

obsahem dusíku do 16%, ale po určitou dobu, do 1.7.2014, bude umožněno, aby ČS tuto 

hranici zvýšily na 20% na základě sociálních a ekonomických důvodů poté, co budou 

informovat EK a ostatní ČS. Na toto jednání bude navazovat trialog s EK a EP dne 

23.6.2008. 

Ad 2) ČS vyjádřily návrhu obecnou podporu, žádný z členských států nevyslovil 

s návrhem zásadní nesouhlas. MT uplatňuje všeobecnou výhradu k přezkumu. FR, AT, 

SE, DE, ES, DK zcela podporují návrh EK a upřednostnily by úplný zákaz uvádění 
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level and preparation of informal contacts with the 

European Parliament 

13530/07 COMPET 273 ENV 497 CHIMIE 26 MI 

233 ENT 122 CODEC 1033 

+ 10617/08 COMPET 231 ENV 368 CHIMIE 28 MI 

207 ENT 124 CODEC 767 

2. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations (Dichloromethane) 

- First exchange of views 

6689/08 COMPET 67 ENV 104 CHIMIE 5 MI 68 

ENT 38 CODEC 237 

3. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures and amending Directive 67/548/EEC and 

Regulation (EC) 1907/2006 

- Follow-up of Coreper meeting 

- Detailed examination of remaining articles and 

recitals together with amendments voted in ENVI 

11497/07 COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 

177 ENT 85 CODEC 759 + 10743/08 COMPET 235 

ENV 377 CHIMIE 29 MI 210 ENT 128 CODEC 780 

4. (Poss.) Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC 

and Directives 2000/53/EC, 2002/96/EC and 

2004/42/EC in order to adapt them to Regulation 

(EC) … on Classification, Labelling and 

Packaging of Substances and Mixtures, and 

amending Directive 67/548/EEC and Regulation 

(EC) No 1907/2006 
- Final Examination at Working Party level 

14110/07 COMPET 288 ENV 532 CHIMIE 31 MI 

244 ENT 132 ECO 123 CONSOM 118 CODEC 1092 

dichlormetanu na trh. UK, PL, NL, MT nesouhlasí s navrženým licencováním, UK a IE 

považují navrhovaný zákaz za neúměrný riziku. IT považuje návrh za předčasný – 

dichlormetan lze obtížně nahradit; nejprve je třeba provést hodnocení rizika. 

Projednávání návrhu rozhodnutí bude pokračovat za FRPRES dne 11.7.2008. 

Ad 3) PS vyjádřila souhlas s kompromisním textem SIPRES. 

Ad 4 a 5) Tyto body nebyly z časových důvodů projednávány. Bylo pouze oznámeno, že 

na jednání dne 11.7.2008 za FRPRES bude následná legislativa ke GHS zařazena na 

program jednání. 
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5. (Poss.) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

amending Regulation (EC) No 648/2004 in order 

to adapt it to Regulation (EC) No … on 

Classification, Labelling and Packaging of 

Substances and Mixtures, and amending Directive 

67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 

- Final Examination at Working Party level 

14235/07 COMPET 294 ENV 547 CHIMIE 32 MI 

249 ENT 134 ECO 126 CONSOM 120 CODEC 1115 

COREPER I 25. 6. 2008 Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations 2-(2-

methoxyethoxy)ethanol, 

2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylenediphenyl 

diisocyanate, cyclohexane and ammonium nitrate 

(amendment of Council Directive 76/769/EEC) 

(LA) (First reading) 

– Approval of the Presidency compromise text with a 

view to agreement 

10979/08 COMPET 244 ENV 397 CHIMIE 32 MI 

221 ENT 146 CODEC 838 

 CRP odsouhlasil kompromisní znění návrhu předložené SIPRES v bodech I bez diskuse. 

COREPER I 27. 6. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on classification, 

labelling and packaging of substances and 

mixtures, and amending Directive 67/548/EEC 

and Regulation (EC) No 1907/2006 (LA) (First 

reading) 

– Analysis of the Presidency compromise text with a 

view to agreement 

10981/08 COMPET 245 ENV 399 CHIMIE 33 MI 

222 ENT 147 CODEC 839 

7388/08 COMPET 95 ENV 152 CHIMIE 13 MI 91 

ENT 49 CODEC 334 + ADD 1-9 

 CRP projednal konsolidované znění návrhu, který byl výsledkem trialogu s EP dne 

19.6.2008. V neformálním trialogu bylo dosaženo předběžného souhlasu 

s kompromisním balíčkem, který je vyvážený a v mezích mandátu daného CRP. 

Z neformálního trialogu vyplynulo mj. nezavádění požadavku na stanovení prahového 

množství pro oznamování nebezpečných látek Agentuře. S tím v první chvíli 

nesouhlasilo DE, nicméně poté, co EK potvrdila svůj plán na provedení přezkumu 

opatření po určité době zkušeností s jeho aplikací, DE svou výhradu stáhlo. CRP proto 

schválil návrh kompromisního balíčku a v této věci bude EP postoupen dopis s cílem 

dosáhnout souhlasu v 1. čtení. 

PS G7 11. 7. 2008 1. Proposal for a Decision of the European RNDr. Jarmila Ad 1) ČS prezentovaly své obecné postoje k účelnosti předloženého návrhu na omezení 
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Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations (Dichloromethane) 

- Continued examination 

6689/08 COMPET 67 ENV 104 CHIMIE 5 MI 68 

ENT 38 CODEC 237 

2. Draft Commission Regulation (EC) No …/.. of 

amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the 

European Parliament and of the Council on the 

Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals (REACH) as regards 

Annexes IV and V 

- Presentation of the draft Commission Regulation 

received as part of the preparation of Council position 

in accordance with the provisions of the Regulatory 

procedure with scrutiny 

10857/08 COMPET 240 ENV 391 CHIMIE 30 MI 

216 ENT 140 

3. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC 

and Directives 2000/53/EC, 2002/96/EC and 

2004/42/EC in order to adapt them to Regulation 

(EC) … on Classification, Labelling and 

Packaging of Substances and Mixtures, and 

amending Directive 67/548/EEC and Regulation 

(EC) No 1907/2006 

- Final Examination at Working Party level 

14110/07 COMPET 288 ENV 532 CHIMIE 31 MI 

244 ENT 132 ECO 123 CONSOM 118 CODEC 1092 

4. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council amending 

Regulation (EC) No 648/2004 in order to adapt it 

to Regulation (EC) No … on Classification, 

Labelling and Packaging of Substances and 

Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC 

Sládková (MŽP), 

RNDr. Klára 

Popadičová 

(ÚNMZ), Ing. Eva 

Veselá (MPO) 

používání odstraňovačů nátěrů s obsahem dichlormetanu (ON DCM), a to v návaznosti 

na dokument předložený UK obsahující statistiku úmrtí a poškození zdraví v důsledku 

používání ON DCM na základě vlastního přezkumu a alternativní návrh, pokud jde o 

zmírnění důsledků používání ON DCM. Řada ČS vyjádřila podporu návrhu UK (MT, 

PL, SI, IE, IT, PT, CY, BG, GR), především návrh zavedení licenčního systému pro 

profesionální uživatele se setkal s většinovým nesouhlasem. DK, DE, SE návrh EK 

podporují. 

Některé ČS vznesly výhradu k přezkumu (CZ, HU, GR, FI). Z diskuse také vyplynulo, 

že je nezbytné definovat pojmy „průmyslové“ a „profesionální“ použití. 

FRPRES vyzvalo ČS k zaslání jakýchkoliv písemných připomínek do 18. 7. 2008, aby 

mohly být zapracovány do nového dokumentu, který bude dne 23. 7. 2007 rozeslán a 

bude projednáván na dalším jednání PS. CZ zaslala stanovisko, ve kterém podporuje 

návrh UK. 

Ad 2) Předložený návrh byl PS G7 Rady EU předložen v rámci regulativního 

komitologického postupu s kontrolou a žádný z ČS nevznesl zásadní připomínku. 

FRPRES vyzvalo ČS k předložení odpovědí na tři otázky, a to pouze v případě, že 

některou z předložených otázek budou pokládat za problematickou. Pokud připomínky 

neuplatní ani EP, bude EK schválen na přelomu září/října 2008. 

GS informoval o předložení návrhu na jmenování člena za DK do řídicího výboru 

ECHA, který bude předložen 23. 7. 2008 ke schválení CRP I v bodech I a následně pak 

Radě pro spravedlnost a vnitro. 

Ad 3) Návrh byl projednán bod po bodu. Diskuse byla věnována především čl. 1 (změna 

směrnice o kosmetice) a čl. 2 (změna směrnice o hračkách) v souvislosti s probíhajícími 

jednáními nad revizemi obou směrnic a dále otázce dat uvedení v platnost jednotlivých 

ustanovení návrhu. FRPRES projedná s předsedajícími PS G7 hračky a PS G7 kosmetika 

další postup a požádá Právní službu Rady o stanovisko ke zvolené právní formě úpravy. 

Předpokládá předložení návrhu CRP I dne 23. 7. 2008 ke schválení. 

Ad 4) Text byl bez připomínek PS G7 odsouhlasen a bude předán dne 23. 7. 2008 CRP I 

ke schválení. 
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and Regulation (EC) No 1907/2006 

- Final Examination at Working Party level 

14235/07 COMPET 294 ENV 547 CHIMIE 32 MI 

249 ENT 134 ECO 126 CONSOM 120 CODEC 1115 

COREPER I 23. 7. 2008 Body I.: 

38. Projet de décision du Conseil portant sur la 

nomination d'un membre du conseil d'administration 

de l'Agence européenne des produits chimiques 

– Adoption 

11785/08 COMPET 268 ENV 448 CHIMIE 40 

11423/08 COMPET 257 ENV 428 CHIMIE 36 

40. Proposition de décision du Parlement européen et 

du Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 

88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les 

directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE 

afin de les adapter au règlement (CE) … relatif à la 

classification, à l'étiquetage et à l’emballage des 

substances et des mélanges, et modifiant la 

directive 67/548/CEE et le 

règlement (CE) n° 1907/2006 (AL) (Première lecture) 

– Approbation du texte de compromis de la 

Présidence 

11748/08 COMPET 267 ENV 447 CHIMIE 39 MI 

250 ENT 176 ECO 88 CONSOM 89 CODEC 963 

41. Proposition de règlement du Parlement européen 

et du Conseil modifiant le règlement 

(CE) n° 648/2004 afin de l'adapter au règlement (CE) 

n° … relatif à la classification, à l'étiquetage et à 

l'emballage des substances et des mélanges, et 

modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement 

(CE) n° 1907/2006 (AL) (Première lecture) 

– Approbation du texte de la proposition de la 

Commission 

11877/08 COMPET 269 ENV 459 CHIMIE 43 MI 

255 ENT 179 ECO 89 CONSOM 90 CODEC 975 

 CRP všechny návrhy odsouhlasil. Návrhy byly následně přijaty v     1. čtení v EP 3. 9. 

2008.  

PS G7 25. 7. 2008 1. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP), 

Ad 1) Z diskuse v rámci PS vyplynulo, že stanoviska ČS k navrhovaným omezením 

používání odstraňovačů nátěrů s obsahem dichlormetanu zůstávají stále rozdílné. PT a 
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Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations (dichloromethane) 

6689/08 COMPET 67 ENV 104 CHIMIE 5 MI 68 

ENT 38 CODEC 237 

- Further examination of the proposal 

2. Draft Commission Regulation (EC) No …/.. of 

... amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the 

European Parliament and of the Council on the 

registration, evaluation, authorisation and 

restriction of chemicals (REACH) as regards 

Annexes IV and V 
10857/08 COMPET 240 ENV 391 CHIMIE 30 MI 

216 ENT 140 

- Confirmation of delegations' positions 

Ing. Jana 

Kozmíková (MPO) 

UK přislíbily připravit pro další jednání PS text, který by byl přijatelný pro většinu ČS. 

ČR nesouhlasí se stávajícím zněním návrhu, pokud jde o udělení výjimek pro 

profesionální uživatele. 

FRPRES vyzvalo ČS k zaslání písemných připomínek do 31. 8. 2008, aby mohly být 

zapracovány do nového dokumentu, který bude rozeslán před dalším jednáním PS. 

Ad 2) Předložený návrh byl PS G7 Rady EU předložen v rámci komitologického 

regulativního postupu s kontrolou a žádný z ČS nevznesl zásadní připomínku. FRPRES 

vyzvalo ČS k předložení odpovědí na tři otázky, a to pouze v případě, že některou 

z předložených otázek budou pokládat za problematickou. Pokud připomínky neuplatní 

ani EP, bude EK schválen na přelomu září/října 2008. 

K návrhu změn příloh IV a V a ke způsobu jejich projednání a schvalování nebyly 

vzneseny žádné připomínky. 

PS G7 12. 9. 2008 1. Propsal for a regulation of the European 

Parlament and of the Council on classification, 

labelling and packaging of substance and 

mixtures, and amending Directive 67/548/EEC 

and Regulation (EC) No 1907/2006 

WD ED GHS-222 

- Information on the preparation of the final version 

of the text for adoption by the Council 

2. Propsal for a Decision of the European 

Parlament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substance and preparations (Dichlormethane) 

DS 761/1/08/REV 1 

 6689/08 COMPET 67 ENV 104 CHIMIE 5 MI68 

ENT 38 CODEC 237 

- Further examination of the propsal  

3. Appointments of member of the Management 

Board of the European Chemicals Agency 

- Information from Secretariat 

RNDr. Klára 

Popadičová 

(ÚNMZ), RNDr. 

Jarmila Sládková 

(MŽP) 

Ad 1) Návrh byl schválen v plenárním zasedání EP dne 3-9.2008. K datu probíhají 

právně/lingvistické úpravy textu. GS Rady představil dokument zppracovaný 

právníky/lingvisty, ve kterém je stanoven podrobný harmonogram právně/lingvistické 

finalizace textu Nařízení GHS. PS vzala harmonogram na vědomí. 

Ad 2) FR PRES zpracovalo pro účely jednání nový kompromisní text, ve kterém je 

v návaznosti na diskusi vedenou v PS upravena především část týkající se omezení pro 

profesionální uživatele a systém licencování. Vydávání licencí by bylo v kompetenci 

konkrétního ČS. Většina ČS (včetně ČR) by mohla tento návrh podpořit. Otázkou 

zůstává vzájemné uznávání takto udělovaných licencí ČS.  

PS G7 byla také informována o výsledcích neformálních trialogů s EP, který preferuje 

zákaz používání odstraňovačů nátěrů s obsahem dichlormethanu, ale je otevřen další 

diskusi o možných výjimkách. 

Ad 3) FR PRES informovalo ČS o žádosti LV a PT o výměnu členů Správní rady ECHA 

a požádalo ČS, pokud mají v úmyslu předložit stejnou žádost, aby tak učinily.  
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PS G7 17.10.2008 1. Propsal for a Decision of the European 

Parlament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substance and preparations (Dichlormethane) 

(6689/08 COMPET 67 ENV 104 CHIMIE 5 MI 68 

ENT 38 CODEC 237 et DS 761/2/08 REV 2) 

-Further discussion of the propsal and examination of 

the amendments tabled in teh European Parlament 

2. Appointments of members of the Management 

Board of the European Chemicals Agency 
(DS 945/08 COMPET ENV CHIMIE) 

-Information from Secretariat 

3.Other business: 

Propsal for a Decision (CE) n° …/.. of the 

Commision  amending Decision (CE) n° 1907/2006 

of the European Parlament and the Council as 

regards registration, evaluation and authorisation 

of chemical substances as well as restrictions 

applied to these substances (REACH) as regards 

the Annex XI  

(14132/08 COMPET 387 ENV 666 CHIMIE 53 MI 

361 ENT 250) 

-Information from Secretariat 

RNDr. Jindra 

Kafková (ÚNMZ), 

RNDr. Jarmila 

Sládková (MŽP) 

 

Ad 1) FR PRES představilo revidovanou verzi kompromisního textu, který omezuje 

platnost uvedených osvědčení pouze na území daného ČS a upřesňuje bezpečnostní 

podmínky pro používání ON DCM v průmyslových zařízeních.Většina ČS by tento 

návrh mohla v budoucnu podpořit, problematika však není k datu zcela uzavřena. Další 

jednání se uskuteční 5. 11. 2008. 

Dále byly projednávány pozměňovací návrhy EP na úpravu úvodních ustanovení a 

doplnění odkazu na směrnici 98/24/ES o bezpečnosti práce s chemickými látkami a 

přípravky.  

Ad 2) Na jednání byl přeložen informativní bod o jmenování nových členů Správní rady 

ECHA. ČS vzaly tuto informaci na vědomí. 

Ad 3) Na jednání byl přeložen informativní bod o změně přílohy XI k nařízení REACH.  

Příloha XI stanovuje podmínky, za nichž je možno upustit od zkoušek požadovaných pro 

registraci látky. Změna přílohy byla projednána a schválena ve Výboru komise pro 

REACH. ČS vzaly informaci na vědomí. 

J/L Group 20. 10. 2008 Decision of the EP and of the Council amending 

Council Directive 76/769/EEC as regards 

restrictions on the marketing and use of certain 

dangerous substance and preparations 2 (2-

methoxyetoxy) ethanol, 2-(2-butoxyetoxy)ethanol, 

methylenedikphenyl diisocyanate, cyclohexane 

and amonium nitrate (amendment of Council 

Directive 76/769/EEC) 

PE-CONS 3665/08 COMPET 264 ENV 442 CHIMIE 

38 MI  

RNDr. Pekař Za ÚNMZ, MŽP, ani KRC se nikdo jednání nezúčastnil. Všechny připomínky byly 

vzneseny přes RNDr. Pekaře. Finální verze návrhu byla na jednání dohodnuta. Návrh 

bude nyní předložen CRP I a sektorové Radě ke konečnému přijetí. 
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  248 ENT 172 CODEC 957 (ST 13530/07 COMPET 

273 ENV 497 CHIMIE 26 MI 233 ENT 122 CODEC 

1033 and ST 11526/08 COMPET 259 ENV 435 

CHIMIE 37 MI 244 ENT 167) 

Interinstitutional File 2007/0200 (COD)  

  

J/L Group 29. 10. 2008 1) Regulation of the EP and the C CHIMIE ouncil 

on classification, labelling and packaging of 

substance and mixtures, amending and repealing 

Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and 

amending Regulation (EC) No 1907/2006 

PE-CONS 3671/08 COMPET 306 ENV 538 CHIMIE 

49 MI 293 ENT CODEC 1079 (Bases: ST 1149/07 

COMPET 213 ENV 382 CHIMIE 17 MI 177 ENT 85 

CODEC 759 ST 127119/08 COMPET 300 ENV 526 

CHIMIE 46 MI 289 ENT 208 CODEC 1067  

Interinstitutional File 2007/0121 (COD) 

2) Directive of the EP and of the Council 

amending Council Directives 76/768/EEC, 

88/378/EEC, 1999/13/EC and Directives 

2000/53/EC, 2002/96/EC and 2004/42/EC in order 

to adapt them to Regulation (EC) … on 

classification, labelling and packaging of 

substances and mixtures 

PE-CONS 3672/08 COMPET 325 ENV 553 CHIMIE 

50 MI 302 ENT 217 ECO 106 CONSOM 115 

CODEC 1099 

(Bases: ST 14110/07   COMPET 288 ENV 532 

CHIMIE 31 MI 244 ENT 132 ECO 123 CONSOM 

118 CODEC 1092 

ST 12792/08   CODEC 1075 COMPET 304 ENV 

535 CHIMIE 47 MI 291 ENT 210 ECO 99 

CONSOM 108 

Interinstitutional File 2007/0212 (COD) 

3) REGULATION OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

amending Regulation (EC) No 648/2004 in order 

to adapt it to Regulation (EC) No … on 

RNDr. Jan Kramoliš 

(KRC ÚV), Lenka 

Homolková 

(ÚNMZ) 

Byly prodiskutovány připomínky k textu. Zástupce MŽP se jednání nezúčastnil – 

připomínky rezortu byly vzneseny přes zástupce ÚNMZ a KRC.  

Ad 1) Na linii korespondenční probíhá k datu připomínkování textu příloh a kontroly 

dohodnutých revizí. Dohodnuté znění bude následně 14. 11. předloženo COREPERu 

v bodech I a 18. 11. sektorové Radě v bodech A bez diskuse ke konečnému přijedtí. 

Ad 2) a 3) Oba návrhy budou předloženy CRP I a sektorové Radě ke konečnému přijetí. 
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classification, labelling and packaging of 

substances and mixtures 

PE-CONS 3673/08 COMPET 327 ENV 556 CHIMIE 

51 MI 307 ENT 218 ECO 108 CONSOM 120 

CODEC 1105 

(Bases: ST 14235/07 + ADD 1 and ADD 2  

COMPET 294 ENV 547 CHIMIE 32 MI 249 ENT 

134 ECO 126 CONSOM 120 CODEC 1115 

ST 12794/08   CODEC 1076 COMPET 305 ENV 53  

ENT MI  CODEC 6 CHIMIE 48 MI 292 ENT 211 

ECO 100 CONSOM 109 

Interinstitutional File 2007/0213 (COD) 

|PS G7 5.11.2008 1. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations (dichloromethane) 
|(6689/08 COMPET 67 ENV 104 CHIMIE 5 MI 68 

ENT 38 CODEC 237 ; 14624/08 COMPET 405 ENV 

714 CHIMIE 56 MI 384 ENT 255 CODEC 1394) 

- Further discussion of the proposal and examination 

of the amendments tabled in the European Parliament 

 

2. Draft Commission Regulation (EC) No .../... 

amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the 

European Parliament and of the Council on the 

registration, evaluation, authorisation and 

restriction of chemicals (REACH) as regards 

Annex XI 
 (14132/08 COMPET 387 ENV 666 CHIMIE 53 MI 

361 ENT 250)CHIMIE 53 MI 361 ENT 2503) 

Presentation of the draft Commission Regulation 

forming part of the preparation of a Council position 

in accordance with the provisions of the regulatory 

procedure with scrutiny  

 

 3. Second corrigendum to Article 3(20)(c) of 

RNDr. Klára 

Popadičová, RNDr. 

Jarmila Sládková 

Ad 1) PS projednávala nový kompromisní návrh předložený FRPRES, ale nebylo 

dosaženo  konsensu nad zněním části přílohy návrhu upravující výjimku pro uvádění na 

trh a používání odstraňovačů nátěrů s obsahem dichlormethanu určených pro 

profesionální použití a nad podmínkami jejich použití pro průmyslové účely. FRPRES 

bude iniciovat další trialog s EP. 

Ad 2) Na jednání byla přeložena informace o změně přílohy XI k nařízení REACH.  

Příloha XI stanovuje podmínky, za nichž je možno upustit od zkoušek požadovaných pro 

registraci látky. Změna přílohy byla projednána a schválena ve Výboru komise pro 

REACH. Žádný ČS neuplatnil k návrhu připomínky. 

Ad 3) EK na jednání PS prezentovala návrh na doplnění článku 3 odst. 20 písm. c) 

nařízení REACH., které se týká zpřesnění definice zavedené látky. Tato změna definice 

byla vyvolána skutečností, že v definici zavedené látky uvedené v čl. 3 odst. 20 nařízení 

REACH nebyly uvedeny látky, které jsou v Seznamu látek nadále nepovažovaných za 

polymery (NLP) a které je nutno považovat za zavedené látky.  Změna textu čl. 3 odst. 

20  byla projednána a schválena ve Výboru Komise pro REACH. EK požádala o 

podporu navrhované úpravy článku 3 nařízení REACH, aby mohla být oprava 

zveřejněna v co nejkratším termínu.  Žádný z ČS nevznesl k navrhované úpravě nařízení 

připomínky. 
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Regulation (EC) No 1907/2006 of the European 

Parliament and of the Council concerning the 

registration, evaluation, authorisation and 

restriction of chemicals (REACH)zx 
(14132/08 COMPET 387 ENV 666 CHIMIE 53 MI 

361 ENT 250) 

- Presentation by the Commission and exchange of 

views 

|Attachés 

meeting 

19.11.2008 Annex VI to the REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL on classification, labelling and 

packaging of substances and mixtures, amending 

and repealing Directives 67/548/EEC and 

1999/45/EC, and amending Regulation (EC) 

No 1907/2006 

(DS 1103/08) 

- Clarification and discussion concerning tables 3.1 

and 3.2 

  
 

 PS byl předložen návrh FR PRES na úpravy konkrétních částí přílohy VI Nařízení GHS 

pokud jde o odstranění názvu látky podle "Mezinárodní identifikace chemických látek" 

za účelem zjednodušení překladu příloh nařízení GHS do jednotlivých národních jazyků. 

Většina ČS tento návrh nepodpořila a FR PRES  předložilo nový návrh převádějící 

povinnost překladu  názvů chemických látek na Evropskou Chemickou Agenturu. V 

tomto smyslu byla zpracována Deklarace EK, která byla přijata s většinovým souhlasem.  

Návrh byl dále postoupen Crp I (26.11.) a dále Radě pro telekomunikace (27.11.2008), 

která jej přijala.  

|PS G7 27.11.2008 1. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations (dichloromethane) 
(6689/08 COMPET 67 ENV 104 CHIMIE 5 MI 68 

ENT 38 CODEC 237 and14624/1/08 COMPET 405 

ENV 714 CHIMIE 56 MI 384 ENT 255 CODEC 

1394 REV 1 

- Final examination of the proposal in the Working 

Party, including examination of the recitals, and 

consideration of amendments tabled at the European 

Parliament 

 

2. Draft Commission Regulation (EC) No .../... 

amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the 

European Parliament and of the Council on the 

RNDr. Klára 

Popadičová, Ing. 

Jindra Kafková 

1. Na jednání PS bylo dosaženo dohody co se týče Návrhu týkajícího se omezení uvádění 

na trh a omezení DCM. FRPRES vypracovalo finální text, který byl ještě rozeslán ČS k 

připomínkám a bude postoupen CRP I I dne 10.12.2008 k přijetí za účelem předložení 

EP do 1. čtení, které je stanoveno na 13.1.2008. Vzhledem k tomu, že několik ČS (IE, 

NL, PL, MT, SE) vyjádřilo pozitivní výhradu k přezkumu, bude návrhu předložen CRPI  

v bodech II.  

 

Ad 2 ) PS jednomyslně odsouhlasila návrh EK. Pokud se v termínu do 10.1.2009 vyjádří 

kladně i EP, bude návrh přijat. 

 

 

Ad 3) PS G7 jednomyslně podpořila předložený návrh korigenda, který bude následně 

předložen EP k přijetí. 
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registration, evaluation, authorisation and 

restriction of chemicals (REACH) as regards 

Annex XI 
(14132/08 COMPET 387 ENV 666 CHIMIE 53 MI 

361 ENT 250) 

- Checking of Member States' positions on the draft 

Commission Regulation as part of the establishment 

of a Council position under the regulatory procedure 

with scrutiny 

 

 3. Second corrigendum to Article 3(20)(c) of 

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European 

Parliament and of the Council concerning the 

registration, evaluation, authorisation and 

restriction of chemicals (REACH) 
 (DS 1038/1/08 COMPET ENV CHIMIE MI ENT 

REV 1) 

- Progress report 

COREPER I 18.12.2008 Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations (dichloromethane) 

(16646/08 COMPET 543 ENV 924 CHIMIE 79 MI 

511 ENT 301 CODEC 1711) 

- Examen des points en suspens 

Ing. Petr Votoupal CRP I přijal text, jež je přílohou dokumentu 17401/08, a pověřil předsednictví, aby o 

uvedeném informovalo Evropský parlament, aby mohlo být dosaženo dohody v prvním 

čtení. 

  2009   

Plenární 

zasedání EP 

14.1.2009 Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations (dichloromethane) 

 

 Návrh přijat v 1. čtení EP.  



 

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 

 

 
JLG 27.3.2009 Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations (dichloromethane) 

(Doc. PE-CONS 3610/09 COMPET 54 ENV 59 

CHIMIE 10 MI 40 ENT 17 CODEC 111) 

 

 
 

 

RNDr. J. Kramoliš PS zasedla za účelem právně/lingvistické finalizace textu. Dokument bude nyní 

postoupen sektorové Radě ke schválení a následně zveřejněn v OJ EU. 

COREPER 22.4.2009 Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations (dichloromethane) 

(Doc. PE-CONS 3610/09 COMPET 54 ENV 59 

CHIMIE 10 MI 40 ENT 17 CODEC 111) 

 
 

SZB Návrh byl COREPERem přijat v bodech A – bez diskuse. 

Rada pro 

zemědělství a 

rybolov 

23.4.2009 Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/769/EEC as regards restrictions on 

the marketing and use of certain dangerous 

substances and preparations (dichloromethane) 

 

 Návrh byl formálně přijat Radou pro zemědělství a rybolov. Žádný z ČS nahlasoval 

proti, ani se hlasování nezdržel. 

 

 

Dne 03. 06. 2009 byl Návrh zveřejněn v OJ EU pod číslem L137/3, jako Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 455/2009/ES ze dne 6. května 2009, kterým se 

mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání dichlormethanu. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0455&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0455&rid=2

