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  NEW APPROACH 

2003 

  

PS G7 4. 7. 2003 Communication of the EC: Enhancing the 

implementation of the New Approach 

 

Council documents 

9251/03 COMPET 23 – COM (2003) 240final, 

(No. Prev. Doc.: 9807/03 COMPET 31) 

10442/03, Meeting documents 1-4 

 

 

Ing. Miroslav 

Chloupek (ÚNMZ) 

Návrh je výsledkem procesu revize stávajících principů a postupů v rámci Nového přístupu 

(NP) se snahou změnit některé zásady, což bude mít vliv na řadu Směrnic NPEC. Byl 

zpracován v Komisi (DG Enterprise) a dále jsou k němu další návrhy ze strany členských 

států Meeting documents 1-4. 

Jde o první čtení v pracovní skupině G7 Rady EU tohoto návrhu, revize NP se projednává 

na různých úrovních  (SOGS) již od roku 2001.  

Všechny členské státy vyjádřily obecný souhlas s cílem návrhu (provést změny v NP). Byly 

projednány  jednotlivé body včetně pozměňovacích návrhů. Očekává se další kolo jednání 

o nově vytvořené verzi (do konce června 2003).  

PS G7 25. 9. 2003 Communication of the EC: Enhancing the 

Imlementation of the New Approach 

 

Council documents 

9251/03 COMPET 23,10442/03, Meeting documents 

1,2,3 

 

Ing. Vojtěch 

Petřík, CSc. 

(ÚNMZ ) 

Pro toto jednání byl připraven dokument Presidency Draft Council Resolution (dále PD) a 

návrh šesti států Draft Council resolution (dále 6SD). ČR souhlasí  se záměrem revize i 

s některými uplatňovanými principy.  Event. připomínky budou uplatněny k přepracované 

verzi. Členské státy souhlasí s cílem návrhu.   

Členské státy podrobně diskutují o jednotlivých bodech tohoto materiálu a vyžadují , aby 

byl připraven konsolidovaný dokument zahrnující projednané změny a návrhy.  

PAD (Presidency Amended Draft) byl projednáván a byl pozměněn.  
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PS G7 27. 10. 2003 Communication of the EC: Enhancing the 

Imlementation of the New Approach 

 

 

9251/03, 10442/03, Meeting documents 1,2,3 a 

v průběhu jednání zpracovaný Meeting document 4 

Ing. Vojtěch 

Petřík, CSc. 

(ÚNMZ ) 

Jednání navazovalo na předchozí.  Zástupci ČR se účastnili tří jednání,  sledovali soulad 

vývoje problematiky s pozicí ČR. ČR souhlasí s dosavadními výsledky jednání. Členské 

státy rovněž souhlasí. Byly projednávány jednotlivé body PD.  

PAD byl znovu projednán a nastaly v něm drobnější změny. 

 

  2007  
 

Rada pro 

konkurence 

chopnost 

19. 2. 2007 Communication of the Commission concerning the 

free movement of goods 

- review of the new approach 

COM(2007) 36 final; COM (2007) 37 final; 

COM(2007) 53 final; SEC (2007) 169. 

 V rámci revize vnitřního trhu předložila Komise tímto sdělením analýzu současné situace 

v oblasti volného pohybu zboží a navrhla konkrétní kroky, které mají za cíl zlepšit 

fungování vnitřního trhu v této oblasti. Iniciativa Komise navazuje na sdělení Komise 

Strategie pro Vnitřní trh – Priority 2003 – 2006 (COM (2003) 238 final), které upozornilo 

na problémy v této oblasti. Tímto sdělením Komise předkládá návrhy tří legislativních 

opatření (revize Nového přístupu, vzájemné uznávání v neharmonizované oblasti) a jedno 

další sdělení, jejichž cílem je zlepšit současnou situaci.  

Rada vzala představené dokumenty na vědomí a pověřila odpovědné pracovní skupiny, aby 

započaly s projednáváním jednotlivých aktů. 

PS G1 pro 

konkurencesch

opnost a růst  

23. 2. 2007 Doc. 6312/07; Commission dokument COM (2007) 

35 final 

 

Doc.6313/07(Proposal) Doc.6312/07;  COM (2007) 

36final, SEC (2007) 112 + SEC (2007) 113 

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

Th.Müller (MPO) 

EK představila podrobně jednotlivé dokumenty předložené v rámci balíčků k volnému 

pohybu zboží s tím, že jejich projednávání bude pokračovat v rámci příslušných pracovních 

skupin Rady EU. 

PS G7 26. 2. 2007 Exchange of views on the Commission Proposals and 

related impact assessment  

Doc.6377/07 + ADD1 + ADD2 + 6378/07 

COM (2007)37 final, COM (2007) 53 final 

Ing.Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

Byly představeny a členskými státy obecně podpořeny předložené dokumenty.  

DEPRES oznámilo, že jako první bude projednávat dokument COM(2007) 37 final 

(Nařízení …) s tím, že se začnou projednávat jeho kapitoly I (Obecná ustanovení) a II 

(Akreditace).  

 

PS G7 12. 3. 2007 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council setting out the requirements for 

accreditation and market surveillance relating to the 

marketing of products. 

Doc.6377/07 

(Article 1 – 23, Article 35) 

Ing.V. Brach 

(ÚNMZ), 

Ing.M.Chloupek 

(ÚNMZ) 

Bylo zahájeno projednávání prvního ze dvou předkládaných dokumentů, a to návrh 

nařízení, konkrétně body týkající se problematiky akreditace. Byly vzneseny připomínky, 

PRES přislíbilo přepracování textu – vzniklý kompromisní návrh bude předložen na závěr 

projednávání celého dokumentu, tj.včetně části pojednávající o dozoru nad trhem. 

PS G7 26. 3. 2007 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council setting out the requirements for 

Ing.V. Brach 

(ÚNMZ), Projednány body týkající se problematiky dozoru nad trhem a kontroly výrobků 
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accreditation and market surveillance relating to the 

marketing of products. 

Doc.6377/07 

(Article 13 – 23, Article 24 - 26) 

Ing.M.Chloupek 

(ÚNMZ) 
vstupujících na trh Společenství. Byly vzneseny připomínky PRES přislíbilo přepracování 

textu – vzniklý kompromisní návrh bude předložen tak, aby mohl být projednán při 

jednáních 16. a 30. dubna 2007.  

PS G7 2. 4. 2007 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council setting out the requirements for 

accreditation and market surveillance relating to the 

marketing of products. 

Doc.6377/07 

(Article  27 – 33, Article 34 -38)   

Ing.Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

Projednány body týkající se financování ze strany Evropského společenství a závěrečných 

ustanovení. Byly vzneseny připomínky, PRES přislíbilo přepracování textu – vzniklý 

kompromisní návrh bude předložen tak, aby mohl být projednán při jednáních 16. a 30. 

dubna 2007. 

CZ předložila písemnou připomínku k čl. 2 – Definice. 

PS G7 16. 4. 2007 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council setting out the requirements for 

accreditation and market surveillance relating to the 

marketing of products. 

Doc.6377/07 

Ing.Viktor Brach 

(ÚNMZ) 
Předloženo první kompromisní znění návrhu, projednány čl. 1-12. s důrazem na změny 

oproti původnímu návrhu. Projednávána otázka zahrnutí služeb do návrhu.. 

PS G7 30. 4. 2007 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council setting out the requirements for 

accreditation and market surveillance relating to the 

marketing of products. 

Doc.6377/07 

Ing.Viktor Brach 

(ÚNMZ) 
Projednány čl. 15-38 kompromisního znění. CZ uplatnila výhradu z důvodů posouzení 

některých definic na národní úrovni. Byly vzneseny připomínky, PRES přislíbilo další 

přepracování textu a jeho včasné rozeslání tak, aby mohl být diskutován na následujícím 

jednání (14.5.2007). Na následujících třech jednáních (4. a 15. června 2007) je třeba 

shodnout se na celém textu a na úvodních ustanoveních, která se budou teprve upravovat. 

COREPER I 2. a 4. 5. 2007 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products 

(LA) 

Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products (LA) 

- Progress report 

6377/07 COMPET 52 ECO 26 ENT 25 MI 41  (x) 

6378/07 COMPET 53 ECO 27 ENT 26 MI 42  (x) 

8890/07 COMPET 108 ECO 55 ENT 45 MI 95 

CODEC 433 

SZB Předkládaná zpráva o pokroku (Progress Report) odráží současný stav jednání a 

předpokládaný výsledek jednání svolaného na 30.4.2007. Doporučuje Výboru stálých 

zástupců, aby ji předložil Radě pro konkurenceschopnost na zasedání v květnu 2007. 

Zpráva přijata bez diskuse. 

PS G7 14. 5. 2007 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council setting out the requirements for 

accreditation and market surveillance relating to the 

marketing of products. 

Doc.6377/07 

(Article 1-4, 12,13) 

Ing.Viktor Brach 

(ÚNMZ), 

Ing. Miroslav 

Chloupek 

(ÚNMZ), 

Ing.Květuše 

Na základě projednání prvního kompromisního znění návrhu PRES vypracovalo nové 

znění některých ustanovení. Projednány čl. 1-14, 12, 13. Případné další návrhy změn budou 

rozeslány před následujícím jednáním, které bylo svoláno na 4. června 2007. 
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Včelová (ÚNMZ) 

Rada pro 

konkurencesch

opnost 

21.a 22. 5. 

2007 

Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council setting out the requirements for 

accreditation and market surveillance relating to the 

marketing of products (LA)  

Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products (LA) 

-  Progress report 

6377/07 COMPET 52 ECO 26 ENT 25 MI 41,  

6378/07 COMPET 53 ECO 27 ENT 26 MI 42,  

9292/07 COMPET 133 ECO 64 ENT 54 MI 111 

CODEC 465 

 Rada vzala na vědomí Zprávu o pokroku v revizi Nového přístupu.  

PS G7 4. 6. 2007 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council setting out the requirements for 

accreditation and market surveillance relating to the 

marketing of products. 

Doc.6377/07 

Ing.Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

PRES vypracovalo postupně dvě verze kompromisního znění návrhu. Byly projednávány 

změněné body v tomto druhém návrhu v pořadí stanoveném PRES.  Zbylé body budou 

projednány 15.6.2007 (za německého předsednictví) a po prázdninách (za portugalského 

předsednictví). 

PS G7 15. 6. 2007 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council setting out the requirements for 

accreditation and market surveillance relating to the 

marketing of products. 

Doc.6377/07 

(Article 19 – 38) 

Ing.Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

Ing. Miroslav 

Chloupek (ÚNMZ) 

 

Byly projednány další body kompromisního znění návrhu s výjimkou článku 2 (definice). 

Podle projednání bude text dále upraven a upravené znění předá odstupující PRES (DE) 

nastupujícímu PRES (PT), které jej postoupí do EP. Při dalších jednáních se bude 

projednávat hlavně druhý dokument (rozhodnutí…), k projednávání nařízení se hodlá 

PTPRES vrátit až po prázdninách s tím, že projednávání přetrvávajících otázek spojí 

s projednáváním připomínek vzešlých z Evropského parlamentu. 

PS G7 3. 7. 2007  Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products. 

Doc.6377/07 

 Proposal for a Decision of the European Parlament 

and of the Council on a common framework for 

the marketing of products 

Doc.6378/07 

Ing.Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

Ing. Miroslav 

Chloupek (ÚNMZ) 

 

Projednávání návrhu nařízení bylo v této fázi ukončeno, PTPRES se k němu znovu vrátí až 

poté, co obdrží připomínky z Evropského parlamentu. Případné další jednání o textu a 

zbylých poznámkách pod čarou bude probíhat v rámci vypořádání těchto připomínek. Bylo 

zahájeno projednávání druhého návrhu „rozhodnutí“, které bylo nejdříve podrobně 

představeno EK. ČS vznesly připomínky k čl. 1-6, které PTRES přislíbilo zohlednit. 

 

PS G7 13. 7. 2007  Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

Ing.Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

Ing. Miroslav 

PS odsouhlasila kompromisní znění textu nařízení, ve kterém byly připomínky a stanoviska 

ČS uvedeny formou poznámek pod čarou a který bude předán EP k dalšímu projednání.. 

PRES se k projednávání tohoto dokumentu vrátí až poté co obdrží připomínky z EP. 
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surveillance relating to the marketing of products. 

Doc.11137/07 

 

 Proposal for a Decision of the European Parlament 

and of the Council on a common framework for 

the marketing of products 

Doc.6378/07 

MD 67/07[DEC] 

Chloupek (ÚNMZ) 

 

Případné další jednání o textu a zbylých poznámkách pod čarou  (výhradách) bude probíhat 

v rámci vypořádání těchto připomínek.  

PRES požádalo ČS o zaslání písemných připomínek k textu rozhodnutí do následujícího 

jednání, které se bude konat 23. 7. 2007. Stanovisko ČR obsahuje připomínky spíše 

formulačního charakteru a doporučení k upřesnění a doplnění některých definic a použitých 

pojmů, především v návaznosti na text projednávaného návrhu „nařízení“ a v zájmu 

významové propojenosti jednotlivých odstavců a srozumitelnosti celého textu. S ohledem 

na tyto připomínky a na výsledky konzultací s EP zpracuje PRES nové kompromisní znění, 

na jehož základě by mělo dojít k dohodě s EP.  

PS G7 23. 7. 2007 Proposal for a Decision of the European Parlament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products 

Doc.DS 606-07 

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ), Ing. 

Jindra Kafková 

(ÚNMZ) 

PTPRES informovalo o stavu projednávání rozhodnutí v EP a o svých kontaktech 

s jednotlivými zpravodaji a stínovými zpravodaji. EP chce z pragmatických důvodů 

schválit dokument co nejdříve, všichni zpravodajové spolu úzce spolupracují s cílem 

zajistit, aby navrhovaný dokument byl co nejvíce konsistentní se současně projednávaným 

dokumentem nařízení. Snahou zůstává předložení návrhu a schválení dokumentu v prvním 

čtení do 11.10.2007 i za předpokladu, že nebudou všechny pozměňovací návrhy EP 

akceptovány PS Rady EU. Další schůzku se zpravodaji bude mít PTPRES začátkem září 

2007. 

Pokud jde o návrh rozhodnutí, PTPRES zapracovalo připomínky vzešlé z předchozích dvou 

jednání nad tímto dokumentem do kompromisního textu, jehož čl. 1-16 byly předmětem 

tohoto jednání. PTPRES vyzvalo členské státy k zaslání případných dalších připomínek a 

přislíbilo zpracování dalšího znění dokumentu tak, aby byl rozeslán s dostatečným 

předstihem před dalším jednáním. Potvrdilo konání zářijových jednání – 5. a 17. září 2007, 

další termíny budou stanoveny později. 

PS G7 5. 9. 2007 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products. 

- Preparation of negotiations with the EP 

rapporteur (document to follow) 

- 74/07 [REG] 

2. Proposal for a Decision of the European Parlament 

and of the Council on a common framework for 

the marketing of products 

- Clarification of some issues by the 

Commission (MD 72/07 [DEC] 

- Praparation of negotiations with the EP 

rapporteur (document to follow) 

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ), 

Mgr.Lucie 

Růžičková 

(ÚNMZ) 

Ad1) Dokument 74/07 (text návrhu nařízení upravený v souladu s výsledky dosavadního 

projednávání) bude sloužit jako materiál pro další vyjednávání s EP. Je respektována 

výhrada k přezkumu celého dokumentu všech členských států. Další projednávání se 

zástupci EP bude podle PRES probíhat 10. až 12. září 2007. O výsledku bude PRES 

informovat na dalším jednání pracovní skupiny svolaném na 17. září 2007. 

Ad2) Při projednávání druhého z dokumentů (rozhodnutí) PT PRES zaznamenalo zrušené 

výhrady, přislíbilo v tomto smyslu upravit dokument. Dokument bude předmětem 

konsultací s EP, projednávání v pracovní skupině bude pokračovat 17. září 2007.  
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- 72/07 [DEC] + DS 606/1/07 REV1 

PS G7 17. 9. 2007 1. Proposal for a Decision of the European Parlament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products 

- Preparation od negotiations with the EP     

rapporteurs (DS 606/2/07 REV 2) 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products. 

- Preparation of negotiations with the EP 

rapporteurs (MD 76/07 [REG]) 

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 
Ad1) PS diskutovala další upravenou verzi návrhu rozhodnutí s cílem zaujmout stanovisko 

k návrhům EP a odstranit co nejvíce výhrad ČS. 

Ad2) Druhému z dokumentů – návrhu nařízení – věnovala PS minimální pozornost. 

PS G7 1. - 2. 10. 

2007 

1. Proposal for a Decision of the European Parlament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products 

- Examination of Articles (DS 606/2/07) Title 

II  - Chapter 2, Articles 8 – 12                                    

- Chapter 3, Articles 13 – 17                        - 

Chapter 4, Articles 18 – 34 

 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products. 

-  - Preparation od negotiations with the EP 

rapporteurs  (MD 76/07 REV1 [REG]) 

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ), Ing. 

Jindra Kafková 

(ÚNMZ), Ing. 

Eliška Machová 

Ad1) PS diskutovala další upravenou verzi návrhu rozhodnutí s cílem zaujmout stanovisko 

k návrhům EP a odstranit co nejvíce výhrad ČS. 

Ad2) PRES zahájilo projednávání návrhu nařízení s nedostatečným časovým prostorem, 

jednání bylo odročeno na příští zasedání. 

 

 

PS G7 12. 10. 2007 Proposal for a Decision of the European Parlament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products 

- Examination of Articles 22 – 39 (DS 

606/2/07 REV 2) 

- Examination of EP amendments  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 
PRES zaznamenalo zrušené i nové výhrady k návrhu rozhodnutí a pro nadcházející jednání  

stanovilo jako hlavní cíl projednání zbývajících článků návrhu rozhodnutí a podkladů pro 

jednání s EP. 

Návrh nařízení projednáván nebyl. 

PS G7 24. 10. 2007 1. Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products 

- Examination of Articles 35-39 (DS 606/2/07 

REV 2) 

- Examination of EP amendments 

2. Proposal for Regulation of the European 

Parliament and the Council setting out the 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Ad1) PT PRES zaznamenalo zrušené i nové výhrady k návrhu rozhodnutí a pro 

nadcházející jednání 6. listopadu 2007 přislíbilo zpracování nové verze dokumentu 

shrnující dosavadní vývoj jednání.. V další části jednání přistoupilo PT PRES k diskusi o 

některých připomínkách EP k rozhodnutí. Diskuse se soustředila na oblast označení CE a 

některé „zlepšovací návrhy“ EP na toto téma, které požadují vytvořené nové značky CE+ 

(jako symbol toho, že výrobek byl zkoušen třetí stranou), případně jiná pravidla pro 

označení CE tam, kde jde o výrobu nesériovou nebo o malé či střední výrobce (AMD 69 a 

70). Názor členských států je jednotný v tom, že jakékoli oslabení významu a vypovídací 
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jednání 
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Účastník Stručný popis stavu projednávání 

 
requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products.  

-  Examination of EP draft amendments 

 

hodnoty označení CE je pro ně nepřijatelné. K takovému oslabení by jednoznačně vedly 

rovněž požadované derogace, při jejichž uplatnění by byla část výrobků či výrobců 

z povinnosti označování CE (ba dokonce z povinnosti posuzování shody u výrobků, jak 

rovněž naznačuje jeden návrh) osvobozena. Stran požadavku na vznik nového označení 

CE+ bylo konstatováno, že navrhovaný systém je velmi zmatený a jen velmi obtížně 

(pokud vůbec) v něm lze nalézt přidanou hodnotu ke stávajícímu systému označení CE. 

Přílohy rozhodnutí budou projednány korespondenčním způsobem v rámci speciální 

podskupiny, tato pracovní skupina se bude zabývat až výstupem jednání uvedené 

podskupiny. 

Ad2) ČR i ostatní členské státy zaujímají obecně kladný postoj k dokumentu, platí 

všeobecná výhrada všech členských států. Evropská komise je předkladatelem návrhu. 

Připomínky EP byly k datu jednání pouze ve formě návrhu zprávy zpravodaje výboru pro 

vnitřní trh a ochranu spotřebitele A. Brieho. Materiál, který rozeslal sekretariát pracovní 

skupiny 17. října 2007 odpoledne, obsahuje 250 nových pozměňovacích návrhů EP celkem 

v pěti jazycích (podle autorů jednotlivých návrhů) a je pracovním materiálem, o čemž 

svědčí mj. to, že k řadě bodů je uváděno několik návrhů, často i protichůdných. I v tomto 

případě se projednávání omezilo pouze na získání prvního názoru členských států a EK na 

vybraný okruh oblastí, konkrétně na rozsah působnosti a na akreditaci. 

PS G7 6. 11. 2007 Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products 

- Examination of Presidency compromise text 

(doc. DS 904/07 to follow) 

- Examination of EP draft amendments 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Dokument byl projednáván od úvodních ustanovení, opět s cílem odstranění co možná 

největšího počtu výhrad členských států. PT PRES stanovilo, že bude nadále registrovat 

pouze ty připomínky členských států, které budou výslovně vyjádřeny a doprovozeny 

jasným zdůvodněním. případně též návrhem alternativního řešení, a to buď na místě nebo 

písemně nejpozději do 8. listopadu 2007. 

PS G7 15. 11. 2007 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council setting out the requirements for 

accreditation and market surveillance relating to the 

marketing of products. 

- Review of doc. 11137/07 COMPET 204 ECO 93 

ENT 78 MI 168 CODEC 805 incl. recitals in view of 

preparing a revised text 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) PT PRES zaznamenalo postoje pracovní skupiny k výše uvedeným hlavním tématům, 

jejichž projednávání s poslanci EP je na pořadu dne. Jednání s poslanci EP budou 

pokračovat na různých úrovních, hlasování ve výboru IMCO je plánováno na 

27. listopadu 2007, mezitím bude Rada pro konkurenceschopnost při svém zasedání 

22. listopadu 2007 seznámena s pokrokem v jednání o celém balíčku navrhovaných 

předpisů. 

PT PRES avizovalo aktualizaci dokumentu 11137/07 a oznámilo termíny dalšího jednání 

3. a (předběžně) 17. prosince 2007. 

Rada pro 

konkurencesch

opnost 

22. + 23. 11. 

2008 

- Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products   

- Proposal for a Decision of the European Parliament 

SZB PTPRES předložilo v bodě „Různé“ informaci o stavu projednávání obou návrhů s tím, 

že projednávání by mělo být dokončeno během prvního čtení. 

 



Pracovní 

orgán 
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jednání 
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Účastník Stručný popis stavu projednávání 

 
and of the Council on a common framework for the 

marketing of products 

- Information from the Presidency on the state of play 

PS G7 3. 12. 2007 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products. 

- State-of-play in the European Parliament – 

examination of the outcome of IMCO 

Commitee vote on 27 November 

- Verification of footnotes 

doc. 11137/1/07 REV 1 

2. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council on a common 

framework for the marketing of products. 

- State-of-play in the European Parlament – 

examination of the outcome of IMCO 

Committee vote on 27 November 

- Verification of footnotes in Presidency text 

DS 904/1/07 REV 2 

Ing. M. Chloupek 

(ÚNMZ) 
Ad1) Po jednání v pracovní skupině 15. listopadu 2007 přislíbilo PT PRES zpracování další 

verze dokumentu odrážející současný stav jednání v pracovní skupině. Tento dokument byl 

projednáván na PS dne 3.12. Nadále se nejedná o rozšíření působnosti do neharmonizované 

oblasti a o změně značky CE na CE+. EK má za úkol zpracovat návrh jak do budoucna 

řešit. ČS + EK odmítly návrh na využití techniky Lex specialit. ČS + EK podporují 

myšlenku, že CE je jediný symbol pro označení shody. Nadále se již nejedná o jiném 

způsobu akreditace, než 1 akreditační orgán na 1 ČS (státy s federativním uspořádáním to 

musí vnitřně vyřešit) 

Ad2) 

Projednány návrhy EP a diskuse k definicím a povinnostem dovozce – PTPRES připraví 

další kompromisní dokument. 

PS G7 10. 12. 2007 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products 

- Preparation of the informal trialogue – examination 

of the outcome of  IMCO Committee vote on 27.11. 

- Verification of footnotes dokument (doc. to follow) 

doc. 11137/2/07 REV 2 

2. Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products 

- Preparation of the informal trialogue – examination 

of the outcome of IMCO Committee vote on 27.11. 

- Verification of footnotes dokument (doc. to follow) 

doc.  DS 904/1/07 REV 2 

Ing. J. Kafková 

(ÚNMZ) 

Ad1) PTPRES představilo dokumenty distribuované v tištěné podobě na jednání – tabulku 

srovnávající definice v návrhu nařízení i rozhodnutí  se zohledněním připomínek EP ve 

snaze nalézt kompromis; meeting doc č. 99/07 – návrh AT k definici výrobku; úpravu 

vybraných čl. návrhu 904/2/07 REV 2 (čl. 3, 9, 13, 14, 15, 16, 23a, 24 a Přílohy II). 

Vzhledem k tomuto, nebyly body 1 a 2 projednávány separátně. 

Ad2) PTPRES informovalo o zařazení informace o stavu projednávání obou témat na 

COREPER dne 12.12.2007  v bodech „Různé“ a sdělilo, že již rozeslalo dokument 

16213/07. 
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CRP I 12. 12. 2007 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products 

2. Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products iament and of the Council on a 

common framework for the marketing of products 

= Information from the Presidency 

SZB 
V diskusi se ČS vyjadřovali jen k návrhu nařízení o vzájemném uznávání. Spouštěcím 

mechanismem diskuse u bodu „různé“ byla skutečnost, že předsednictví přeložilo v rámci 

pracovní skupiny revidovaný návrh, který nebyl projednán a kde ČS vidí ještě řadu 

problémů. Stanovisko, že tento materiál ještě musí být dále projednáván a nemůže být 

vnímám jako mandát pro jednání s EP vyjádřily v různé podobě IT, BE, FR, LU, NL, UK, 

SE, SE. IT dále  poukázala na konkrétní problémy v návrhu a SE zpochybnilo tvrzení, že 

v návrhu jsou již jen tři otevřené otázky, s čímž PRES posléze souhlasilo.Výbor stálých 

zástupců vzal na vědomí informaci předsednictví. Coreper nesouhlasil s tím, aby PRES 

vedlo v tomto stádiu formální jednání s EP.  

PS G7 17. 12. 2007 1. Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products 

-  Preparation of informal trialogue – examination of 

the outcome of IMCO Committee vote on 

27 November 

- Verification of footnotes document 

doc. 16560/07 COMPET 435 ECO 169 ENT 164 MI 

345 UD 138 CODEC 1456 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products 

- Preparation of the informal trialogue – examination 

of the outcome of IMCO Committee vote on 

27 November 

- Verification of footnotes document  

doc. 6377/07 COMPET 52 ECO 26 ENT 25 MI 41 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Ing. M. Chloupek 

(ÚNMZ) 

Ad1) Dne 12. prosince 2007 předložilo PT PRES COREPERu I v bodech „Různé“ 

informaci o stavu projednávání obou návrhů, ve které identifikovalo oblasti vyžadující další 

diskusi (povinnosti dovozce, povinnost národního akreditačního orgánu podílet se na 

sledování a posuzování notifikovaných subjektů). Záměrem PT PRES je dosáhnout dohody 

v rámci 1. čtení v EP v únoru 2008. 18. prosince 2007 se bude konat schůzka ze 

zpravodajem EP s cílem dosáhnout dohody nad projednávaným návrhem a umožnit tak 

jeho přijetí za SI PRES. Na návrh PT PRES se toto jednání zabývalo přípravou postoje, 

který PT PRES zaujme při následujícím jednání neformálního trialogu, které bylo 

plánováno na 18. prosince 2007. Jednotlivé přetrvávající konkrétní výhrady členských států 

(poznámky pod čarou) projednávány nebyly.  

Ad2) Rovněž u nařízení se jednání zabývalo přípravou postoje, který PT PRES zaujme při 

následujícím jednání neformálního trialogu, které bylo plánováno na 18. prosince 2007. 

Jednotlivé přetrvávající konkrétní výhrady členských států (poznámky pod čarou) 

projednávány nebyly.  

V případě obou návrhů PT PRES zaznamenalo postoje pracovní skupiny k výše uvedeným 

hlavním tématům a bude v tomto smyslu postupovat při neformálním trialogu. 

  2008   

PS G7 8. 1. 2008 1. Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products 

- Verification of footnotes document 

- Preparation of the informal trialogue – examination 

of the outcome of IMCO Committee vote on 27 

November 2007 

doc. 16560/07 REV 1 COMPET 435 ECO 169 ENT 

164 MI 345 UD 138 CODEC 1456 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Ing. M. Chloupek 

(ÚNMZ) 

Ad1) a 2) K jednání byly předloženy dokumenty 16560/1/07 REV 1a 16615/1/07 

REV odrážející současný stav textů, k němuž se dospělo během jejich projednávání 

v pracovní skupině za PT PRES. Jsou v něm vyznačeny změny oproti původním verzím 

základních dokumentů předložených EK v únoru 2007 a formou poznámek pod čarou 

registrovány připomínky členských států resp. EK ke konkrétním ustanovením. Pro oba 

dokumenty platí všeobecná výhrada k přezkumu všech členských států. Při jednání byly 

probírány poznámky čarou (ppč) obsahující připomínky a výhrady členských států, s cílem 

jich co nejvíce odstranit. SI PRES požádalo, aby se vyjadřovaly jen ty státy, které chtějí své 

ppč stáhnout nebo změnit. SI PRES zaznamenalo postoje pracovní skupiny k výše 

uvedeným hlavních tématům a bude v tomto smyslu postupovat při neformálních trialogu. 

Zrušené a změněné poznámky pod čarou budou zohledněny v dalších verzích dokumentu. 
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requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products 

- Verification of footnotes document 

- Preparation of the informal trialogue – examination 

of the outcome of IMCO Committee vote on 27 

November 2007 

doc. 16615/1/07 REV 1 COMPET 438 ECO 171 ENT 

165 MI 346 CODEC 1466 

 

PS G7 22. 1. 2008 1. Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products 

Examination of document in the light of informal 

trialogue 

doc. 16560/2/07 REV 2 COMPET 435 ECO 169 ENT 

164 MI 345 UD 138 CODEC 1456 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products 

- Examination of document in the light of informal 

trialogue 

doc. MD 2/08 6377/07 COMPET 52 ECO 26 ENT 25 

MI 41 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Ing. M. Chloupek 

(ÚNMZ) 

Ad1) Na návrh SI PRES se jednání soustředilo na návrhy SI PRES na změny textu, které by 

měly usnadnit další vyjednávání s EP. Zároveň probíhala revize poznámek pod čarou (ppč) 

obsahujících výhrady a připomínky členských států.  

Ad2) Na návrh SI PRES se jednání soustředilo na návrhy SI PRES na změny textu (nikoli 

úvodních ustanovení), které by měly usnadnit další vyjednávání s EP. Témata, která 

představují hlavní názorové rozdíly s EP (rozsah působnosti, princip lex specialis) 

projednávána nebyla, bylo přislíbeno jejich pravděpodobné zařazení na příštím jednání. 

Zároveň probíhala revize poznámek pod čarou (ppč) obsahujících výhrady a připomínky 

členských států.  

 

SI PRES zaznamenalo postoje pracovní skupiny k výše uvedeným hlavním tématům a bude 

v tomto smyslu postupovat při neformálním trialogu. Zrušené a změněné poznámky pod 

čarou budou zohledněny v dalších verzích dokumentu.  

Plenární zasedání EP je plánováno na týden od 18. února 2008, na 19. února 2008 je 

plánována velká debata na téma Goods package; není šance dosáhnout dohody v prvním 

čtení do té doby – do 13. února 2008 by muselo být dosaženo dohody, což je zhola 

nemožné. SI PRES žádalo o posunutí debaty a hlasování, aby bylo více času na technická 

jednání a dalo se odstranit co možná nejvíc problémů; proto tato doposud sporná témata 

(například lex specialis) nejsou t.č. s EP diskutována a nezabývá se jimi ani toto jednání 

pracovní skupiny. 

SI PRES naznačilo možnost nutnosti svolat attachés meeting pro informování o dalším 

vývoji na 29. února 2008, případné pozvánky rozešle. 

PS G7  

Attaché 

meeting 

29. 1. 2008 1. Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products 

-Examination of document in the light of informal 

trialogue 

(doc. to follow) 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Ing. M. Chloupek 

(ÚNMZ) 

P.Votoupal (SZB) 

PS prodiskutovala některé otevřené otázky a předsednictví hodlá po dalším trialogu 

předložit balík návrhů ke zboží na jednání Coreperu. Výbor stálých zástupců by měl dát 

předsednictví mandát pro další jednání s EP, které by mělo ideálně vyústit do dohody 

v prvním čtení. Předsednictví informovalo, že „balík“ návrhů k problematice volného 

pohybu zboží předloží na Coreperu 6. nebo 8. 2. , respektive v obou termínech. 

Předsednictví očekává na Výboru stálých zástupců jen diskusi o politických otázkách.  

ČS byly vyzvány, aby zaslali svá stanoviska písemně a to zejména ke kapitole 5 rozhodnutí 

(čl. 35-38).    

CZ nemá k předloženému znění konkrétní připomínky, má jako všechny ČS registrovanou 

výhradu k přezkumu. 



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 

 
- Examination of document in the light of informal 

trialogue 

(doc. to follow) 

 

PS G7 5. 2. 2008 1. Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products 

- Examination of document in the light of informal 

trialogue 

(doc. to follow) 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products 

- Examination of document in the light of informal 

trialogue 

(doc. to follow) 

Ing. V. Brach 

(ÚNMZ) 

Ing. M. Chloupek 

(ÚNMZ) 

Ad1) S ohledem na výsledky trialogu projednávány konkrétní otázky (lex specialis) a 

jednotlivé poznámky pod čarou. 

Ad2) Projednávány jednotlivé poznámky pod čarou. 

CZ k datu nemá registrovanou žádnou konkrétní připomínku formou poznámky pod čarou. 

Ke konkrétnímu návrhům zaujme stanovisko, které bude součástí instrukce na CRP I dne 

8.2.2008. 

 

CRP I 8. 2. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products 

(LA) 

2. Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products (LA) 

-Examination of the compromise text proposed by the 

Presidency 

6377/07 COMPET 52 ECO 26 ENT 25 MI 41, 

6378/07 COMPET 53 ECO 27 ENT 26 MI 42, 

5338/08 COMPET 17 ECO 8 ENT 9 MI 19 UD 7 

CODEC 50 

5339/08 COMPET 18 ECO 9 ENT 10 MI 20 UD 8 

CODEC 

SZB 
SI předsednictví předložilo přímo na jednání CRP návrhy některých formulačních změn 

v textu. První reakce ČS byly pozitivní a vystupující si ponechali výhradu přezkumu. 

Vzhledem k tomu, že ČS ve svých vystoupeních deklarovaly zájem o přijetí návrhu 

v prvním čtení, SI PRES uzavřelo jednání s tím, že jednotlivé Delegace mají příležitost své 

výhrady stáhnout v pondělí ráno dne 11. února 2008 před setkáním SI PRES se zpravodaji 

EP. Výsledek dohody s EP pro první čtení bude předložen Coreperu ke schválení na jeho 

2216. zasedání. 

CZ ve svém písemném stanovisku s navrhovanými úpravami souhlasila, uplatnila scrutiny 

reservation pokud jde o datum vstupu v platnost.  

CRP I 13. 2. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products 

(LA) 

2. Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a common framework for the 

marketing of products (LA)  

SZB 
Předsednictví předložilo kompromis vcelku jako jeden balík a žádalo o vyjádření, zda ČS 

mohou dohodu s EP akceptovat. Většina ČS výsledek přijala a předsednictví na závěr 

jednání konstatovalo, že kompromis byl kvalifikovanou většinou přijat. Návrhy 

legislativních textů v dohodnutém znění by měly být přijaty plénem EP dne 20.února 2008. 

CZ po předložení kompromisního znění svou výhradu stáhla. 
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- Approval of the compromise text  

EP – 1. čtení 21. 2. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products 

(LA) 

2. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council on a common 

framework for the marketing of products 

 
V rámci „balíčku zboží“ přijato prostým hlasováním v 1.čtení v EP. 
 

PS PL 26. 5. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products 

(LA) 

2. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council on a common 

framework for the marketing of products 

 
PS právníků/lingvistů projednala anglické znění návrhu a byly finalizovány překlady do 

jednotlivých jazyků, včetně ČR. V souladu se spolurozhodovaní procedurou budou oba 

návrhy předloženy COREPERu I a nejbližší sektorové Radě k přijetí. 

CRP I 18. 6. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council setting out the 

requirements for accreditation and market 

surveillance relating to the marketing of products (LA 

+ S) (First reading) 

= Adoption of the legislative act 

PE-CONS 3614/08 COMPET 76 ECO 30 ENT 43 

MI 76 UD 26 CODEC 254 

10170/08 CODEC 697 COMPET 204 ECO 69 

ENT 116 MI 182 UD 86 

+ ADD 1 

2. Proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council on a common 

framework for the marketing of products (LA + S) 

(First reading) 

= Adoption of the legislative act 

PE-CONS 3615/08 COMPET 78 ECO 31 ENT 44 

MI 77 UD 27 CODEC 255 

10171/08 CODEC 698 COMPET 205 ECO 70 

ENT 117 MI 183 UD 87 

+ ADD 1 

 
Přijato v bodech I bez diskuse.  

Rada pro 

zemědělství a 

18. 6. 2008 1.Regulation setting out the requirements for 

accreditation, market surveillance and controls 

 Oba texty byly přijaty bez diskuse na 2881.  zasedání Rady pro zemědělství a 

rybolov dne 23. 6. 2008 v rámci legislativního baličku „volný pohyb zboží“.  
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rybolov of products entering the Community market 

(3614/08) 

2. Decision setting out a common framework for 

the marketing of products (3615/08). 

Dne 13. 08. 2008 bylo v Úředním věstníku Evropské unie (OJ č. L 218/82)  zveřejněno Rozhodnutí Evropského parlamentu  a Rady č.768/2008/ES ze dne 9. července 

2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008D0768&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008D0768&rid=1

