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   STAVEBNÍ VÝROBKY  

2008 

  

PS G7 13. 6. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for 

the marketing of construction products 

 Examination of articles 29 - 54 including 

annexes I - V. 

 (12287/1/08 REV 1 MI 277 ENT 198 COMPET 286 

CODEC 1025) 

 

Ing. Alena 

Šimková,  

Ing. Miroslav 

Chloupek,  

Mgr. Lucie 

Růžičková (ÚNMZ) 

PS pokračovala v 1. kole projednávání paragrafovaného znění návrhu – projednány byly 

články 29-37, 46-54. CZ navrhla vyjasnění rozšířením čl. 30 o poukaz na kritéria kladená 

na třetí osoby stanovená příslušnými harmonizovanými normami nebo jejich částmi. 

K čl. 35 se CZ nemohla vyjádřit. Vycházeli jsme z NLF. V ČR je akreditace prioritním 

způsobem prokazování způsobilosti žadatele, ale není povinná. FRPRES požádalo ČS o 

zpracování souhrnného přehledu všech dosud podaných připomínek, s vypuštěním těch, 

na nichž ČS již netrvají. Příští zasedání skupiny proběhne 18. 11. 2008. Další termín 

jednání je 10. 12. 2008. 

PS G7 18. 7. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for 

the marketing of construction products 

- Further examination of the proposal (Article 2, 

Annexes, recitals) 

- Detailed scrutiny of some articles (Articles 4, 7, 26 

to 28, 46 to 49 and directly related Articles) 

(12287/2/08 REV 2 MI 277 ENT 198 COMPET 286 

CODEC 1025 - document to follow) 

 

Ing. Alena 

Šimková,  

Ing. Miroslav 

Chloupek,  

Mgr. Lucie 

Růžičková,  

Ing. V. Petřík 

(ÚNMZ) 

PS pokračovala v 1. kole projednávání paragrafovaného znění návrhu – projednány byly 

články 4, 7, 26 – 28, 46 – 49, včetně souvisejících příloh. Nesoulad mezi ČS a EK 

ohledně sporných bodů nebyl z časových důvodů vyřešen.  

 

PS G7 2. 9. 2008  Proposal for a Regulation of the European 

Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for 

the marketing of construction products 

- Further examination of the Presidency proposal, čl. 

1, 3,  

- Possible dicussion over articles 20-25 and 26-28 

(12287/2/08 REV 2 MI 277 ENT 198 COMPET 286 

CODEC 1025) 

 

Ing. Alena 

Šimková,  

Ing. Miroslav 

Chloupek,  

Mgr. Lucie 

Růžičková,  

Ing. V. Petřík 

(ÚNMZ) 

PS pokračovala v 1.kole projednávání paragrafovaného znění návrhu – projednány byly 

články 4 – 8. ČS se nemohly shodnout na čl. 4, který se týká úpravy Prohlášení, stejně 

tak jako na povinném označení CE, které je v čl. 8.  Povinné. S ohledem na nadcházející 

CZPRES je třeba pečlivě zvážit kroky, které povedou k vyjasnění dalšího směřovaní při 

dokončení návrhu nařízení. Je třeba provést analýzu stanovisek jednotlivých ČS a 

perspektivně připravit návrh, který by umožnil dosažení jednotného stanoviska. PS bude 

zejména usilovat o dosažení dohody mezi autory zásadních připomínek, které často 

ostatní státy podpoří přímo na místě.  

Příští zasedání skupiny proběhne již za CZ PRES, a to 12.1.2009. 
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PS G7 6. 11. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

-Technical allignments of the Proposal (in particular 

with NLF) 

-Continuation of the examination of the text, in 

particular Annexes II and  IV, Article 2 

doc. 12287/3/08 REV 3 MI 277 ENT 198 COMPET 

286 CODEC 1025 

Working document - MD10 

Ing. Miroslav 

Chloupek;  

Mgr. Lucie 

Růžičková; 

Alexandra 

Trochtová; 

 Ing. Alena 

Šimková;  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

PS  projednávala dokument CZPRES: 

1) Účelem dokumentu bylo sladit návrh Nařízení o stavebních výrobcích s NLF (návrh 

Nařízení o stavebních výrobcích byl připravován EK v době, kdy ještě nebyl k dispozici 

finální text předpisů NLF),  

2) V návaznosti na jednání PS G7 za FRPRES a připomínky uplatněné ČS bylo do textu 

návrhu Nařízení o stavebních výrobcích  technické změny. 

Změny navržené za účelem sladění s NLF: byly ČS přijaty bez větších problémů (ČS 

mají pouze odlišné požadavky od NLF na jazykový režim Prohlášení o vlastnostech, 

jazykový režim poskytování informací mezi národními orgány a ekonomickými 

operátory). 

Technické  změny navržené v návaznosti na předchozí jednání: některé ČS požadují 

zpřesnění postupů normalizačních orgánů dle čl. 18/3 (stanovení úrovní vlastností 

stavebních výrobků v hEN) aj.  

Dokument nebyl projednán celý a bude předmětem jednání některého z příštích setkání 

PS G7.  

PS G7 18. 11. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

-Articles 4 to 8  

-Continuation of the examination of the text,  in 

particular amendments proposed in MD-10,  Article 

2, Annexes II and  IV. 

Working Document MD-10 

 doc. 5449/09 MI 13 ENT 4 COMPET 20 CODEC 51 

 

Ing. Miroslav 

Chloupek;  

Mgr. Lucie 

Růžičková; 

 Alexandra 

Trochtová; 

 Ing. Alena 

Šimková;  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

Projednáván byl: 

1.  kompromisní návrh nejkontroverznějších článků 4-8 (podmínky pro sestavování 

prohlášení o vlastnostech, obsah prohlášení o vlastnostech, forma prohlášení o 

vlastnostech, používání označení CE, pravidla a podmínky pro připojování označení 

CE). K nejdůležitějšímu čl. 4: návrh  upřesňoval pojem „requirements (požadavky)“ tak, 

aby tento pojem  nebyl vykládán mylně ve smyslu požadavků pouze národních 

(místních). Výjimka (týkající se především malých podniků operujících na lokálním 

trhu) nemuset vypracovávat Prohlášení v případě neexistence požadavků zůstala 

zachována. ČS podporující již dříve přísnější verzi - povinnost vypracovat Prohlášení 

vždy za existence hEA a ETA (nehledě na existenci požadavků) svůj názor nezměnily, 

CZPRES bude muset na některé z příštích jednání připravit návrh nový. 

Změny navržené v ostatních článcích byly až na několik ČS podpořeny. 

2. poprvé čl. 2 Definice. ČS vystoupily s požadavkem na změny a doplnění definic. Dle 

výsledků jednání připraví CZPRES dokument zohledňující připomínky ČS. 

PS G7 10. 12. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

-Continuation of the examination of the text,  in 

particular Article 2, Article 18, Article 20, Articles 

26-28 and Annexes 

Ing. Miroslav 

Chloupek;  

Mgr. Lucie 

Růžičková; 

 Alexandra 

Trochtová; 

 Ing. Alena 

Předmětem jednání byly: 

1. kompromisní návrh k čl. 4. Zavedeno bylo pravidlo povinného vypracování 

Prohlášení o vlastnostech v případě existence hEN a ETA a možnost derogace z tohoto 

pravidla s povinností výrobce, který tuto derogaci využívá, upozornit uživatele, že jeho 

výrobek může být použit pouze v případech neexistence požadavků na konečné užití. 

Proti návrhu zásadně nevystoupil žádný ČS. 

2. doprojednání technických změn navržených v návaznosti na jednání za FRPRES. 
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doc. 5449/09 MI 13 ENT 4 COMPET 20 CODEC 51 

Working Document MD-10 

 

Šimková;  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

3. Příloha II – postup pro přijímání EAD a vydávání ETA. Příloha byla projednána 

poprvé, ČS vyjádřily výhrady především vůči časovému harmonogramu přípravy EAD. 

4. informace EK o návrhu SE zavést povinnost uvádět v Prohlášení obsah některých 

nebezpečných látek ve stavebních výrobcích. EK je proti tomuto názoru, tato oblast je dle 

jejího názoru pokryta REACH. 

Příští zasedání skupiny proběhne: 16. 2. 2009. 

  Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of 

construction products 

 Examination of articles 29 - 54 including 

annexes I - V. 

 (12287/1/08 REV 1 MI 277 ENT 198 COMPET 286 

CODEC 1025) 

 

Ing. Alena 

Šimková,  

Ing. Miroslav 

Chloupek,  

Mgr. Lucie 

Růžičková (ÚNMZ) 

PS pokračovala v 1. kole projednávání paragrafovaného znění návrhu – projednány byly 

články 29-37, 46-54. CZ navrhla vyjasnění rozšířením čl. 30 o poukaz na kritéria kladená 

na třetí osoby stanovená příslušnými harmonizovanými normami nebo jejich částmi. 

K čl. 35 se CZ nemohla vyjádřit. Vycházeli jsme z NLF. V ČR je akreditace prioritním 

způsobem prokazování způsobilosti žadatele, ale není povinná. FRPRES požádalo ČS o 

zpracování souhrnného přehledu všech dosud podaných připomínek, s vypuštěním těch, 

na nichž ČS již netrvají. Příští zasedání skupiny proběhne 18. 11. 2008. Další termín 

jednání je 10. 12. 2008. 

PS G7 12. 1. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of 

construction products 

- Further examination of the proposal (Article 2, 

Annexes, recitals) 

- Detailed scrutiny of some articles (Articles 4, 7, 26 

to 28, 46 to 49 and directly related Articles) 

(12287/2/08 REV 2 MI 277 ENT 198 COMPET 286 

CODEC 1025 - document to follow) 

 

Ing. Alena 

Šimková,  

Ing. Miroslav 

Chloupek,  

Mgr. Lucie 

Růžičková,  

Ing. V. Petřík 

(ÚNMZ) 

PS pokračovala v 1. kole projednávání paragrafovaného znění návrhu – projednány byly 

články 4, 7, 26 – 28, 46 – 49, včetně souvisejících příloh. Nesoulad mezi ČS a EK 

ohledně sporných bodů nebyl z časových důvodů vyřešen.  

 

PS G7 26. 1. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of 

construction products 

- Further examination of the Presidency proposal, čl. 

1, 3,  

- Possible dicussion over articles 20-25 and 26-28 

(12287/2/08 REV 2 MI 277 ENT 198 COMPET 286 

CODEC 1025) 

 

Ing. Alena 

Šimková,  

Ing. Miroslav 

Chloupek,  

Mgr. Lucie 

Růžičková,  

Ing. V. Petřík 

(ÚNMZ) 

PS pokračovala v 1.kole projednávání paragrafovaného znění návrhu – projednány byly 

články 4 – 8. ČS se nemohly shodnout na čl. 4, který se týká úpravy Prohlášení, stejně 

tak jako na povinném označení CE, které je v čl. 8.  Povinné. S ohledem na nadcházející 

CZPRES je třeba pečlivě zvážit kroky, které povedou k vyjasnění dalšího směřovaní při 

dokončení návrhu nařízení. Je třeba provést analýzu stanovisek jednotlivých ČS a 

perspektivně připravit návrh, který by umožnil dosažení jednotného stanoviska. PS bude 

zejména usilovat o dosažení dohody mezi autory zásadních připomínek, které často 

ostatní státy podpoří přímo na místě.  

Příští zasedání skupiny proběhne již za CZ PRES, a to 12.1.2009. 
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PS G7 6. 2. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

-Technical allignments of the Proposal (in particular 

with NLF) 

-Continuation of the examination of the text, in 

particular Annexes II and  IV, Article 2 

doc. 12287/3/08 REV 3 MI 277 ENT 198 COMPET 

286 CODEC 1025 

Working document - MD10 

Ing. Miroslav 

Chloupek;  

Mgr. Lucie 

Růžičková; 

Alexandra 

Trochtová; 

 Ing. Alena 

Šimková;  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

PS projednávala dokument CZPRES: 

3) Cílem bylo sladit návrh Nařízení o stavebních výrobcích s NLF (návrh Nařízení o 

stavebních výrobcích byl připravován EK v době, kdy ještě nebyl k dispozici finální text 

předpisů NLF),  

4) V návaznosti na jednání PS G7 za FRPRES a připomínky uplatněné ČS bylo do textu 

návrhu Nařízení o stavebních výrobcích technické změny. 

Změny navržené za účelem sladění s NLF: byly ČS přijaty bez větších problémů (ČS 

mají pouze odlišné požadavky od NLF na jazykový režim Prohlášení o vlastnostech, 

jazykový režim poskytování informací mezi národními orgány a ekonomickými 

operátory). 

Technické  změny navržené v návaznosti na předchozí jednání: některé ČS požadují 

zpřesnění postupů normalizačních orgánů dle čl. 18/3 (stanovení úrovní vlastností 

stavebních výrobků v hEN) aj.  

Dokument nebyl projednán celý a bude předmětem jednání některého z příštích setkání 

PS G7.  

PS G7 16. 2. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

-Technical allignments of the Proposal (in particular 

with NLF) 

-Continuation of the examination of the text, in 

particular Annexes II and  IV, Article 2 

doc. 12287/3/08 REV 3 MI 277 ENT 198 COMPET 

286 CODEC 1025 

Working document - MD10 

Ing. Miroslav 

Chloupek;  

Mgr. Lucie 

Růžičková; 

Alexandra 

Trochtová; 

 Ing. Alena 

Šimková;  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

PS projednávala dokument MD – 20 CZPRES: 

1) Projednány byly upravené znění úvodních ustanovení 11, 12, 16, 21a, 21b, 23, 29 – 

ČS se shodly v principu, připomínky se týkaly zejména editačních problémů 

2) Projednýny byly dále problematické články, a to čl. 2 definice; čl. 5 prohlášení o 

vlastnostech a zahruntí návrhu SE o „chemických vlastnostech“ do tohoto článku; čl. 4, 

který je nejcitlivějším bodem celého nařízení a názory ČS jsou rozděleny na dva 

nekompromisní tábory – buď ČS státy chtějí označení CE povinné, nebo podmíněné. 

3) Výbor EP IMCO hasoval o PN k návrhu Nařízení dne 11.02.2009, na základě čehož 

GS Rady vytvořil „třísloupcový dokument“ ve kterém jsou uvedeny návrhy EP, návrh 

EK a stav projednábíní na PS Rady. Tento dokument bude projednáván na příštím 

zasedání skupiny, které proběhne 23.02.2009 

PS G7 23.2.2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

-  Continuation of the examination of the text, in 

particular with regard to the analysis of the IMCO 

draft amendments 

(doc. 5449/2/09 REV 2 MI 13 ENT 4 COMPET 20 

CODEC 51, to follow) 

Working Document MD-24 

Ing. Miroslav 

Chloupek;  

Mgr. Lucie 

Růžičková; 

Alexandra 

Trochtová; 

 Ing. Alena 

Šimková;  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

PS projednávala dokumenty: 

MD 25 – návrh CY na úpravu recitalu 21b, CY i jiné ČS požadují vyjasnění sitauce pro 

stavební výrobky, které výrobce vyrobí a zároveň ihned zabuduje do stavby, povinností 

na označování CE a vypracování PoV pro takové výrobky.  

MD 20 – článek 2 (Definice) - jejich úpravy a doplnění podle Presidency paper, 

problémovým bylo doplnění definice „user“ a odpovídajícího článku v textu návrhu 

„povinnosti užuivatele“ (bude přepracováno, bude doplněn odkaz na pravomoc každého 

ČS upravit povinnosti uživatele). PS G7 nedosáhla zatím také dohody nad čl. 27 – užití 

STD mikropodniky, některé ČS souhlasily s návrhem PRES omezit tento článek jen na 

systémy 4 a 5 posuzování a ověřování stálosti vlastností, stále jsou však ČS požadující 
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Working Document MD-25 

Working document MD - 21 

 

ujasnění termínu „the performance assessment part of the applicable systems“, bližší 

ujasnění funkčnosti celého systému zjednodušených procedur nebo dokonce výmaz 

tohoto čl. 

MD 21 – úprava čl. 9 (Kontaktní místa pro stavební výrobky) a s tím spojeného 

recitalu 35. PRES navrhlo text, který by umožňoval ČS, aby dle vlastního rozhodnutí 

měly buď samostatná kontaktní místa pro výrobky vedle kontaktních míst podle 

Nařízení 764/2008/ES nebo společná. Tento princip PS G7 přijal, doposud však nebyl 

vyřešen rozsah informací, které mají kontaktní místa poskytovat. 

PS G7 2.3.2009 a 

4.3.2009 
Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

- Examination of the amendments passed by the 

European Parliament's IMCO Committee 

- Continuation of the examination of the Proposal, in 

particular Articles 4-8, 27 and Annexes 

(doc. 5449/3/09 REV 3 MI 13 ENT 4 COMPET 20 

CODEC 51, to follow) 

Working Document MD-24 rev.1 

 

3.3.2009 – neformální jednání k čl. 4 

 

Ing. Miroslav 

Chloupek;  

Mgr. Lucie 

Růžičková; 

Alexandra 

Trochtová; 

 Ing. Alena 

Šimková;  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

PS G7 projednávala 4 sloupcový dokument (MD 21 rev.1) – původní návrh EK, návrh 

v posledním znění PS G7, odhlasované pozměňovací návrhy IMCO a pozice PS G7 

k pozměňovacím návrhům IMCO.  

PS G7 se při jednání nezabývala pozměňovacími návrhy IMCO k čl. 4-8 (podmínky pro 

vypracování prohlášení o vlastnostech, obsah a forma PoV, používání označení CE a 

pravidla pro jeho připojování), protože k těmto klíčovým článkům nemá PS G7 

konečnou pozici. Čl. 4 byl předmětem neformálního jednání 3. 3. 2009, ale ani zde 

nebyl nalezen konsensus. Na základě výsledků jednání byl zformulován dokument pro 

EP uvádějící pozici Rady k probraným odhlasovaným pozměňovacím návrhům – často 

vyzývající EP k vyjasnění záměru přijatého pozměňovacího návrhu a použité 

terminologie. Byly projednány pozměňovací návrhy 24-84 (mimo těch k čl. 4-8 a 

s nimi souvisejících).   

ČS byly vyzvány, aby zaslaly konečné písemné pozice (s odůvodněním) k čl. 4. 

 

První technické jednání s EP, které bylo plánováno na 10. 3. 2009 a kde měli zástupci EP 

vyjasnit přijaté pozměňovací návrhy, bylo posunuto na 19. 3. 2009.  

PS G7 16. 3. 2009 a 

17. 3. 2009 
Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

- Continuation of the examination of the 

amendments passed by the European Parliament's 

IMCO Committee (without amendments ragarding 

Art. 4-8 and related Recitals) 

-   Continuation of the examination of the Proposal, in 

particular Annexes and Recitals 

(doc. 5449/3/09 MI 13 ENT 4 COMPET 20 CODEC 

Ing. Miroslav 

Chloupek;  

Mgr. Lucie 

Růžičková;  

 Ing. Alena 

Šimková;  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ 

PS G7 doprojednala pozměňovací návrhy IMCO, pozice Rady byla opět zpracována 

do dokumentu a zaslána EP před neformálním jednáním 19.3.2009. 

Většina ČS se písemně vyjádřila k čl. 4, pozice ČS a jejich odůvodnění byly také ústně 

prezentovány 17.3. 2009. Pro 1. variantu – povinné vypracování PoV v případě existence 

hEN nebo ETA (shodné s IMCO pozicí): PL, HU, SI, FR, DE, ES, SE, PT, AT, IT, LI, 

BE, LT, RO, CY, SK (ale také pro návrh DK). Pro 2. variantu: DK návrh (modifikovaný 

návrh EK) nebo návrh EK – spojení povinnosti vypracovávat PoV s existencí požadavků 

na evropské či národní úrovni, (DK - při nevypracování PoV a nepřipojení CE – 

povinnost vypracovat deklaraci o „nepoužitelnosti výrobku“ k účelům regulovaným 

požadavky): DK (je ale flexibilní, může za určitých podmínek přistoupit na IMCO), UK, 

MT, GR, FI (DK verze), IE, BG (DK verze), EE (DK verze), IR (flexibilní, možné též 
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51) 

-  Exchange of views and arguments regarding Art. 4 

based on the possible sent written contribution 

Working Document MD – 31 

Working Document MD – 32 

Working Document MD - 33 

IMCO), NL. 

PS G7 doposud nedosáhla kompromisu ani nad klíčovými články 4-8 ani nad články 

upravující zjednodušené postupu (26-28). 

 

Vzhledem k tomu, že v této situaci nemá PS G7 mandát vstoupit s EP do jednání za 

účelem dosažení dohody v prvním čtení, bude CZPRES s EP 19.3.2009  jednat pouze na 

úrovni „technické“ nikoliv „politické“. 
 

PS G7 27. 3. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

- Continuation of the examination of the Proposal, in 

particular Annexes, Recitals and Articles 46-54. 

Working Document MD – 35 

 

Ing. Miroslav 

Chloupek;  

Mgr. Lucie 

Růžičková; 

Alexandra 

Trochtová; 

 Ing. Alena 

Šimková;  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

PS G7 projednala poprvé Přílohy I, II, IV. Příloha III (Prohlášení o vlastnostech) 

předmětem jednání nebyla, protože je úzce propojena s nevyřešenými čl. 4 a 5. 

Příloha 5, Recitaly a Presidency paper MD 35 k čl. 46 – 54 (navržené změny na základě 

připomínek uplatněných za FRPRES  ke kapitolám: Dozor nad trhem a ochranné postupy 

a Závěrečná ustanovení) nebyly z časových důvodů projednány, budou předmětem 

jednání 24. 4. 2009. 

 

31. 3. 2009 proběhlo druhé technické setkání s EP. Výsledkem jednání byl slib EP 

zaslat CZPRES do konce 14. týdne (do 3.4.2009) přepracované znění pozměňovacích 

návrhů (v návaznosti na PRES zaslanou pozici Rady k pozměňovacím návrhům). 

 

6. 4. 2009 se uskutečnilo neformální jednání v Praze, jehož se zúčastnilo 11 ČS (FR, 

DE, NL, PL, UK, SE, BG, SI, ES, FI, RO). ČS se pokusily najít shodu nad čl. 4, 

výsledek jednání bude prezentován na zasedání PS G7 24.4.2009. 

PS G7 24. 4. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

- Continuation of the examination of the 

Proposal, in particular Annex V, Recitals, Articles 7 

and 8 as well as Articles 46-54 

Working Document MD – 36, 37 

 

Ing. Miroslav 

Chloupek;  

Mgr. Lucie 

Růžičková; 

Alexandra 

Trochtová; 

 Ing. Alena 

Šimková;  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

CZ PŘES představilo neformální, nové znění návrhu čl. 4 tak, jak byl navrhnut 

v průběhu neformálního setkání v Praze, které se uskutečnilo dne 6. 4. 2009. PS G7 tento 

návrh následně projednala, ale nebylo dosaženo konsensu a ČS se k návrhu nepostavily 

kladně. Dále PS G7 projednala Přílohu V a úvodní ustanovení 21b.  

 

24. 4. 2009 proběhlo 1. čtení v EP. EP odhlasoval, až na několik výjimek, Návrh ve 

znění schváleném Výborem IMCO (povinné vypracování Prohlášení o vlastnostech 

vždy, když je výrobek pokryt harmonizovanou normou nebo bylo vydáno ETA atd.). Dle 

vyjádření zástupců EK na PS Rady je Návrh v tomto znění pro EK nepřijatelný. Mnohé 

z odhlasovaných pozměňovacích návrhů zřejmě nebudou podpořeny ani PS Rady.    
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PS G7 11. 5. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 
-Information about the EP plenary vote  

-Discussion about the fundamental concepts, in particular: 
harmonised standard, harmonisation, construction product 

covered by a harmonised standard, Declaration of 

Performance and other information provided about a 
construction product, CE marking and a construction 

product marked with CE marking, intended end use, etc. 

-Continuation of the examination of the Proposal, in 
particular Articles 4-8.  

 

Ing. Miroslav 

Chloupek;  

Mgr. Lucie 

Růžičková; 

Alexandra 

Trochtová; 

 Ing. Alena 

Šimková;  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

Komise na jednání představila svůj WD č. 38, ve kterém specifikovala klíčové pojmy 

návrhu Nařízení a smysl těchto pojmů ve světle návrhu Nařízení. Jednalo se zejména o 

pojmy harmonizace, CE označení, prohlášení o vlastnostech, apod. Na základě diskuze 

k těmto pojmům se PS opětovně pokusila nalézt kompromisní znění článku 4.  

 

Shoda ČS nakonci jednání panovala především v tezi, že pokud je výrobek pokryt 

harmonizovanou normou nebo ETA, výrobce musí deklarovat min. jednu vlastnost 

výrobku. V případě, že EK a ČS formou komitologiké procedury uznají za nutné 

deklarovat speficifkou vlastnost u dané rodiny výrobků, bude existovat povinnost 

výrobce tuto vlastnost deklarovat, a to povede k označení CE. V případě, že je výrobek 

pokryt harmonizovanou normou, ale neexistují žádné evropské požadavky, výrobce 

může označit výrobek NPD, pozbyde tím však šanci získat označení CE. 

 

Na základě diskuze v PS bude vypracován další návrh čl. 4, který bude projednáván na 

PS dne 29.05.2009.  

PS G7 8. 6. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

-Discussion about a compromise on Art. 4, 5, 7 and 

related parts of the proposal in particular Art. 6, 10-

14, Annex III. 

(doc. 7685/1/09 REV 1 MI 107 ENT 59 COMPET 

151 CODEC 367) 

Ing. Miroslav 

Chloupek;  

Mgr. Lucie 

Růžičková; 

Alexandra 

Trochtová; 

 Ing. Alena 

Šimková;  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

CZ PRES na jednání představila svůj WD č. 39, ve kterém navrhla další 

z kompromisních znění článku 4. Nové znění článku 4 je děleno na 7 odstavců, z nichž 

největší problém pro ČS představuje odtavec 4, ve kterém se pojednává o požadavcích 

na výrobek a odstavec 7, ve kterém je specifikován postup prohlášení „NPD.“  

 

Na základě jednání PS z 24.4., 11.5., a 08.06. budou doplněny poznámky pod čarou a GS 

Rady vytvoří dokument číslo 7685/1/09 REV 2. Tento nový dokument bude ČS odeslán 

k využití a zejména k případnému doplnění, nebo stáhnutí svých poznámek pod čarou. 

Stáhnutí poznámek pod čarou snad povede k „pročištení“ dokumentu Návrhu nařízení, 

ve kterém je k datu přes 400 poznámek pod čarou. 

 

Na základě reakcí ČS bude ve spolupráci s GS Rady a SE PRES vytvořen třísloupcový 

dokument, ve kterém bude komparativně uvedeno původní znění Návrhu nařízení  EK, 

dále Návrh nařízení odhlasovaný ve verzi EP a v nepolední řadě jendotný postoj PS 

Rady. 

 

Dokument REV 2  a nový třísloupcový dokument bude předmětem posledního jednání 

PS za CZ PRES, které se uskuteční 23.06.2009. 
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PS G7 23. 6. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

- Continuation of the discussion of the text, in 

particular concerning the footnotes 

(doc. 7685/2/09 REV 2 MI 107 ENT 59 COMPET 

151 CODEC 367) 

(working document MD 42) 

 

Ing. Miroslav 

Chloupek;  

Mgr. Lucie 

Růžičková;  

 Ing. Alena 

Šimková;  

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ) 

Na jednání 8.6.2009 byly ČS vyzvány, aby do 23.6.2009 potvrdily PPČ, na kterých trvají 

a PPC, které mohou být smazány. CZPRES ve spolupráci s GS Rady připravilo na 

jednání 23.6.2009 pracovní dokument (working document MD 42), do kterého byly 

zapracovány PPČ, které ČS nestáhly. Tyto PPC (mimo PPC, které se vztahují k čl. 4-8, 

26-28 a k Přílohám) byly předmětem jednání PS G7 23.6.2009. 

 

Na základě výsledků jednání byl ve spolupráci s GS Rady a SEPRES připraven 

revidovaný dokument, který bude před jednáním 15.7.2009 distribuován ČS. 

 

Plánovaná zasedáni během SEPRES: 15.7.2009 (Kapitola III), 24.7.2009 (články 16-

19, Annex IV, V) 15. a 16.9.2009 (EAD, TABs, Annex II, přechodná ustanovení atd.), 

30.9.2009 (články 4-9, 26-28), 13.10.2009, 23.10.2009, 10. a 11.11.2009, 18.12.2009 

PS G7 15. 7. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

 -Examination of Chapter III, Economic operators, 

Articles 10 to 15 

(doc. 11539/09 MI 259 ENT 153 COMPET 332 

CODEC 933) 

 Draft Commission Regulation (EC) No …/..of […] 

amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the 

European Parliament and of the Council relating 

to fertilisers for the purposes of adapting Annexes 

I, III, IV and V thereto to technical progress 

 -Presidency information with a view to adoption of a 

Council position in accordance with the provisions of 

the Regulatory procedure with scrutiny 

(doc. 11227/09 ENT 149 

Ing. Alena Šimková 

(ÚNMZ) 

Předmětem jednání byly články 10 – 15 kapitoly III: Povinnosti hospodářských subjektů 

a související definice z kapitoly I: Obecná ustanovení. Vývoj jednání včetně pozic 

jednotlivých stran byl zapracován do pracovního dokumentu SEPRES MD-45. Záměr 

SEPRES projednat články 10 – 15 kompromisního návrhu SEPRES a nalézt k nim 

společnou pozici se na tomto jednání nepodařilo zcela naplnit. Shoda byla nalezena 

k článkům 10 - Povinnosti výrobců (1,2,3,4,7), čl. 11 – Pověření zástupci (1,2), k čl. 12 – 

Povinnosti dovozců (3,3a,4). K čl. 10(5a), 10(6), 12(1,2,5) shoda nalezena nebyla. Zbylé 

body čl. 12, čl. 13, čl. 14, a čl. 15(Povinnosti dovozců, Povinnosti distributorů, Případy, 

kdy se povinnosti výrobce vztahují na dovozce a distributory, Identifikace 

hospodářských subjektů) z časových důvodů diskutovány nebyly.         

SEPRES dále informovalo, že hodlá vstoupit v jednání s novým výborem IMCO, 

navázat jednání se zpravodajem výboru, zjistit názor k návrhu nařízení a zjistit priority 

výboru.   
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PS G7 24. 7. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

 -Examination of Chapter IV, Harmonised Technical 

Specifications: Article 16-21a, Annex IV and V and 

related definitions.  

 -Possibly, examination of outstanding provisions in 

Chapter III.  

(forthcoming doc. 12197/09 MI 281 ENT 161 

COMPET 346 CODEC 990) 

 

Ing. Alena Šimková 

(ÚNMZ) 

PS pokračovala v projednávání na základě nového dokumentu zpracovaného 

v návaznosti na minulé jednání 12197/09. Bylo dosaženo dohody nad čl. 16 – 

Harmonizované normy (1), 17 – Formální námitka proti harmonizovaným normám (2,3), 

18 – Úrovně nebo třídy vlastností (2) a 19 – Posuzování a ověřování stálosti vlastností. 

Otevřené zůstávají i nadále články 16 (2,3,4), čl. 17(1), 20 – Evropský dokument pro 

posuzování (1 a 2) a 21 – Evropské technické posouzení (1, 2, 3). Přílohy IV a V, 

příslušné definice, články kapitoly III – Povinnosti hospodářských subjektů, ke kterým 

nebyla 15. 7. nalezena společná pozice, nebyly z časových důvodů projednány.  

SEPRES informovalo, že nový zpravodaj výboru IMCO bude jmenován v září, poté 

s ním SEPRES naváže kontakt.  

Další jednání se ukuteční 15. a 16. září. SEPRES vyzvalo ČS k zasílání návrhů k těm 

bodům, kde není dohodnuto konečné znění (specificky byly uvedeny přílohy) a také 

návrhy týkající se lhůt uváděných v čl. 16 a 21. Písemné návrhy lze SEPRES zasílat do 

26. 8.    

PS G7 15. a 16. 9. 

2009 
Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

- Examination of outstanding issues in Chapter III 

- Examination of outstanding issues in Chapter IV 

and Annex II 

- Examination of Chapters V, VII and related 

definitions 

- (poss.) Examination of Annexes IV and V. 

(doc. 12197/1/09 REV 1 MI 281 ENT 161 COMPET 

346 CODEC 990 (forthcoming) 

Ing. Alena Šimková 

(ÚNMZ) 

Bylo dosaženo dohody nad články 12 – 15(Povinnosti dovozců, Povinnosti distributorů, 

Případy, kdy se povinnosti výrobce vztahují na dovozce a distributory, Identifikace 

hospodářských subjektů) a uzavřena kapitolu III (Povinnosti hospodářských subjektů). 

SEPRES vycházelo z úprav textu vzniklých za jednání CZPRES a zaměřilo se na 

dopracování detailů a jazykovou úpravu. Na jednání byla nalezena shoda k definici čl. 

2(5) – „dodávání na trh“ kapitoly I (Obecná ustanovení). SEPRES se nepodařilo 

dosáhnout shody k částem kapitoly IV (Harmonizované technické specifikace), kde 

většina diskutovaných článků zůstala nedořešena. Ukázalo se, že pracovní dokument 

MD-55, předložený SEPRES, obsahoval řadu nejasností, pro které nebylo možné 

dosáhnout názorové shody. Původní představu SEPRES – do konce září 2009 projednat a 

uzavřít kapitoly IV: Harmonizované technické specifikace, V: Subjekty pro technické 

posuzování a VI: Zjednodušené postupy se nepodařilo naplnit. Shoda byla nalezena 

pouze k čl. 18 – Úrovně nebo třídy vlastností (4) kapitoly IV. Neprojednané kapitoly, 

Přílohy a otevřené články budou předmětem příštího jednání dne 30. 9. 2009.       
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PS G7   30. 9. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

 -Examination of outstanding issues in Chapter IV 

 -Examination of Chapters V and VII and related 

annexes 

(doc. 12197/2/09 REV 2 MI 281 ENT 161 COMPET 

346 CODEC 990 (forthcoming)) 

Ing. Alena Šimková 

(ÚNMZ) 

Na jednání 30. 9. 2009 SEPRES znovu otevřelo diskusi ke kapitole IV: Harmonizované 

technické specifikace, v současné době je stále hledána shoda. SEPRES předloží další 

kompromisní návrh. Přílohy IV, V, kapitola V: Subjekty pro technické posuzování a 

kapitola VII: Oznamující orgány a Oznámené subjekty byly projednány jen z části a 

budou spolu s článkem 4 předmětem příštího jednání dne 13. 10. 2009.   

PS G7  13. 10. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

a) Examination of the state-of-play with regard to 

Article 4 and related articles 

b)Examination of Chapter V on the basis of a 

Presidency paper 

(doc. 14070/09  MI 365 ENT 174 COMPET 409 

CODEC 1159 (forthcoming)) 

 
 

Ing. Miroslav 

Chloupek, Ing. 

Alena Šimková, 

Mgr. Lucie 

Růžičková (ÚNMZ) 

SEPRES před jednáním distribuovalo dokument shrnující základní principy přístupu 

k řešení Článku 4 – Podmínky pro sestavování prohlášení o vlastnostech a požádalo ČS o 

stanoviska. Po jejich vyhodnocení bude zpracován nový kompromisní text předmětného 

článku. 

V kapitole V (Technical Assessment Bodies) – Subjekty pro technické posuzování byla 

nalezena principiální shoda k čl. 22 – Jmenování subjektů pro technické posuzování (1-

5) s tím, že SEPRES vypracuje nové znění => bylo dohodnuto, že seznam výrobkových 

oblastí, pro které mohou být TABs jmenovány – Příloha IV, Tabulka 1- bude nahrazen 

návrhem UK, který je založený na dosavadních mandátech udělených CENu a EOTĚ, 

seznam nebude uzavřený – přidáno „the others“ jako jeho poslední položka); většina ČS 

souhlasila s návrhem SEPRES nahradit „peer evaluation“ mezi TABs samotnými, 

evaluací prováděnou ČS, stále ještě nepanuje shoda nad postupy provádění této evaluace. 

 

Dále byla nalezena shoda k čl. 23 – Požadavky na subjekty pro technické posuzování (1-

3), 24 – Hodnocení subjektů pro technické posuzování (1). 

 

Dle informací SEPRES se zpravodajka IMCO Catherine Stihler sejde se zástupci 

SEPRES 3. 11. 2009   
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PS G7 23. 10. 2009 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

a)continued examination of Article 4 and related 

articles 

b)continued examination of Chapter V 

(doc. 14070/09  MI 365 ENT 174 COMPET 409 

CODEC 1159 (forthcoming)) 

 

Ing. Alena Šimková 

(ÚNMZ) 

Pokračovalo se v projednávání kapitoly V: Subjekty pro technické posuzování, bylo 

dohodnuto upravit seznam výrobkových oblastí, pro které může být TAB jmenován 

(neuzavřený seznam založený na dosavadních mandátech CENu a EOTĚ); většinou ČS 

podpořen návrh zrušit „peer evaluation“ mezi TABs samotnými, přenechat hodnocení na 

ČS, nedořešenou zůstává úprava samotného postupu hodnocení. 

Co se týče čl. 4 - Podmínky pro sestavování prohlášení o vlastnostech, proběhla diskuse 

za účelem vymezení základních pojmů a cílů kterých má být pomocí CPR dosaženo, ani 

to však nevedlo k vyřešení patové situace (ČR podporuje dobrovolné PoV s určitými 

výjimkami). 

Pokud jde o článek 26 – 28 tj. Kapitola VI: Zjednodušené postupy, ČR spolu s dalšími 

státy je proti podmínění používání zjednodušených procedur velikostí podniku (ČS 

navrhují jejich použití pouze pro některé skupiny výrobků, systémy posuzování ap.) 

Kompromisní řešení nenalezeno. 

SEPRES hned v úvodu jednání potvrdilo informativní schůzku se zástupci výboru 

IMCO.  

PS G7 10. a 11. 11. 

2009 

Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

a)Continued examination of Articles 3-5 and related 

definitions and recitals 

b)Continued examination of Chapter V 

c)Continued examination of Chapter IV (poss.) 

(doc. 14070/1/09 REV 1 MI 365 ENT 174 COMPET 

409 CODEC 1159 (forthcoming)) 

 

Ing. Alena Šimková 

(ÚNMZ) 

Na jednání 18. 11. 2009 se pokračovalo v diskusi k problematickému článku 4, kdy ani 

tentokrát se výrazně nepokročilo. Komise přislíbila do příštího jednání 18. 11. 2009 

předložit nový návrh znění tohoto článku. Většina ČS se proto rozhodla, že na dotaz 

SEPRES, zda bude při hlasování CRP I podporovat návrh SEPRES, odpoví, až bude 

znění avizovaného návhu Komise znát. SEPRES dále prohlásilo, že zpracuje Progess 

report a předloží ji přímo Radě ministrů 3. – 4. 12. v bodě Různé. Tato zpráva nebude 

předkládána k projednání CRP I.  

Dále bylo na programu projednávání definice čl. 2 „přímé či nepřímé požadavky“- 

nebylo zatím dosaženo shody. Co se týče čl. 3 – Základní požadavky na stavby a 

základní charakteristiky výrobku, ČS v zásadě podporují začlenění informativní věty 

k vyjasnění úlohy základních požadavků na stavby. Čl. 18 – Úrovně nebo třídy 

vlastností, text bude přepracován, většina ČS podporuje návrh SEPRES. ČS v zásadě 

souhlasí se zněním nových článků 18b – Communication of the request for a european 

Technical Assessment, 18c – Obligations of the responsible Technical Assessment Body 

when receiving a request for a European Technical Assessment, 18d – Publication, 18e- 

Dispute resolution (kromě BG). 

Byla nalezena shoda k čl. 23 – Požadavky na subjekty pro technické posuzování. Čl. 5 – 

Obsah prohlášení o vlastnostech, nebyl na jednání PS diskutován.     

 Delegace byly na jednání informovány o úvodní informativní schůzce se zástupci EP, 

spolu se zástupci Komise, SEPRES a budoucího ESPRES. Výměna názorů byla a jen 

v obecné rovině. Další jednání za SEPRES: 18. 11. a 1. 12. 2009     
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PS G7 18. 11. 2009  2.Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

a) Products incorporated by a manufacturer -Article 

2, recital 21b and related issues 

b) Rights of importers (Art. 7, Art. 14) and other 

related articles and recitals 

c) Art. 4 (poss.) 

d)New procedure: "delegated acts - Art.290" (poss.) 

(doc. 14070/1/09 REV 1 MI 365 ENT 174 COMPET 

409 CODEC 1159) 

3.Draft Commission Directive ../…/EC of […] 

amending, for the purposes of adaptation to 

technical progress in the field of spray-suppression 

systems 

of certain categories of motor vehicles and their 

trailers, Council Directive 91/226/EEC, and 

Directive 2007/46/EC of the European Parliament 

and of the Council 

(doc. 15421/09 ENT 197) 

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

[…] replacing Annexes V, X, XV and XVI to 

Directive 2007/46/EC of the European Parliament 

and of the Council establishing a framework for the 

approval of motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate technical units 

intended for such vehicles ("Framework 

Directive") 

(doc. 15439/09 ENT 198 ENV 765) 

5.Draft Commission Directive ../…/EC of […] 

amending Directive 97/68/EC of the European 

Parliament and of the Council on the 

approximation of the laws of the Member States 

relating to measures against the emission of 

gaseous and particulate pollutants from internal 

Ing. Alena Šimková 

(ÚNMZ) 

K bodu 2 byly na programu jednání Výrobky zabudované výrobcem do stavby ze čl. 2. – 

výsledkem diskuse k bodu 1 je shrnutí, že se nebude zatím měnit definice Stavebního 

výrobku, bude to přenecháno ESPRES. Co se týče recitálu 21b, nebylo dosaženo 

názorové shody. Oproti avizovanému programu článek 7 – Používání označení CE a čl. 

14 – Případy, kdy se povinnosti výrobce vztahují na dovozce a distributory, 

projednávány nebyly. Čl. 4 – Podmínky pro sestavování prohlášení o vlastnostech – byla 

shrnuta diskuse k předmětnému článku s tím, že velká část ČS se shodla na podopře 

varianty B, nicméně shoda není u všech ČS. Některé z nich i nadále preferují variantu A. 

V případě Nového postupu dle čl. 290 Lisabonské smlouvy bude nutné dle krátké 

informace Právní služby Rady, aby COM rozhodla, jakou formu bude mít poradní orgán 

obdobný stávajícímu Stálému výboru. ČS k problému obdrží ještě další dokumenty.  

K bodům 3 – 5:  U všech tří bodú se jednalo o komitologické předpisy projednávané 

v rámci regulatorního postupu s kontrolou. ČS byla podána krátká informace o 

předmětných předpisech, ČS k ní neměly až na DE připomínky. ČR neměla 

k předloženým návrhům žádných připomínek, stanovisko bylo GS Rady zasláno předem. 

Termín pro připomínky byl satnoven na 19. 11. 2009. Předpokládaný další postup je 

následující: další a poslední zasedání PS G7 za SEPRES se ukuteční 1. 12. 2009. 

Avizováno bylo projednání definic ke kapitolám 4. a 5.   
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combustion engines to be installed in non-road 

mobile machinery 

(doc. 15863/09 ENT 202 ENV 789) 

PS G7 1. 12. 2009 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

a) Outstanding issues in Chapter IV, V, Annex II 

and related definitions 

b) Progress Report by the Presidency 

(doc. 14070/2/09 REV 2 MI 365 ENT 174 COMPET 409    

CODEC 1159 (forthcoming)) 

(doc. 16570/09 MI 445 ENT 213 COMPET 494 

CODEC 1361 (forthcoming)) 

3.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 Annex 

XVII (dichloromethane, lamp oils and grill lighter 

fluids and organostannic compounds) 

  -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 

(16735/09 COMPET 503 ENV 847 CHIMIE 97 MI 

450 ENT 214) 

Ing. Alena Šimková 

(ÚNMZ) 

Na úvod jednání informovalo SEPRES o závěrech schůzky se zástupci EP, která se 

uskutečnila 01. 12. 2009 před jednáním PS G7. SEPRES za přítomnosti nově 

nastupujícího ESPRES a COM seznámilo na schůzce zástupce EP se zprávou o pokroku 

(Progress Report, doc. 16570/09) a proběhla diskuse zejména k čl. 4 a k otázkám EAD. 
Zástupci EP oznámili, že s ESPRES budou jednat až poté, co bude dosažena dohoda na 

Radě. Delegace byly seznámeny s obsahem zprávy o pokroku k nadcházejícímu jednání 

Rady pro konkurenceschopnost a byly požádány, aby zprávu vzaly na vědomí. 

Na pořadu jednání bylo projednání definic – Čl. 2., konkrétně čl. 12a (a,b,c);  náledovala 

diskuse ke kapitole IV.- k čl. 20, který se týka Evropského dokumentu pro posuzování. 

Pokud jde o čl. 18a-18e (Úrovně nebo třídy vlastností), a  Příl. II., byl zpracován diagram 

časových lhůt jako podklad pro další diskusi pod ESPRES. 

K bodu 3: COM předložila v rámci komitologického regulatorního postupu s kontrolou 

Návrh nařízení EP a Rady na změnu přílohy XVII REACH (látky a směsi, jejichž použití 

a uvádění na trh je nějakým způsobem omezeno) za účelem zahrnutí dalších 

nebezpečných látek a přípravků do této přílohy. ČS byla podána krátká informace o 

předmětném návrhu, termín pro předložení případných připomínek byl satnoven na  

16. 12. 2009.       

Další jednání PS G7 se uskuteční 15. 1. 2010 a 28. 01. 2010, v únoru budou 3 jednání 

skupiny a podobně tomu bude i v dalších měsících. ESPRES navíc k běžným jednáním 

ve skupině zvažuje písemný postup k čl. 4. a k dalším dosud široce diskutovaným 

ustanovením Nařízení. 

  2010   
PS G7 15. 1. 2010  2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

- Results of the written procedure concerning Annex 

II and related articles 

- Article 4 

Ing. Alena Šimková 

(UNMZ)  

Na tomto jednání byla dosažena názorová shoda k článkům 2.5 definice "making 

available on the market"  a 3.2 - ČS souhlasí se zněním dle MD 85 rev1. 

Bude přeformulován text článků: 2.5, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5. 

Nebyla nalezena názorová shoda k čl. 1 (AT-ppč 42, DE-ppč 41).  

Žádný členský stát nevyjádřil připomínky k čl.: 4.4. 

Z časových důvodů nebyly projednány čl. 2.1a) „kit“, 7, 8, 9. 
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- Articles 1-3; 5-9 (poss.) 

17080/09 MI 458 ENT 216 COMPET 511 CODEC 

1416 

 

3. 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 Annex 

XVII (dichloromethane, lamp oils and grill lighter 

fluids and organostannic compounds) 

– Confirmation of position of delegations  

16735/09 COMPET 503 ENV 847 CHIMIE 97 MI 

450 ENT 214 

 

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

implementing Regulation (EC) No. 79/2009 of the 

European Parliament and of the Council on type-

approval of hydrogen-powered motor vehicles 

- Examination of the draft document 

16959/09 ENT 215 ENV 862  

Článek 4: Podmínky pro sestavování prohlášení o vlastnostech 

Jedna skupina (vč. CZ) spolu s COM podporuje návrh ESPRES: povinné PoV za 

určitých podmínek. Druhá skupina podporuje povinné PoV vždy, což je v souladu 

s pohledem EP.  

Byl splněn požadavek CZ, že označení CE smí připojovat pouze výrobce nebo jeho 

zplnomocněný zástupce. 

CZ souhlasí s doplněním recitálu 2a).  

CZ i nadále zastává názor, že k výrobkům vyrobeným na stavbách je třeba přistupovat 

specifickým způsobem. Dále zastává názor, že výrobce může u výrobků zhotovených 

mimo stavbu deklarovat vlastnosti v souladu s Nařízením, nesmí to však být jeho 

povinnost.  

 

Zástupce PS Rady informoval o procesu implementace čl. 290 Lisabonské smlouvy 

(LS). 

 

3., 4.  

Informace k těmto bodům v části Komitologie – REACH – změna přílohy XVII a 

Komitologie – Motorová vozidla.   

PS G7 28. 1. 2010 2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

- Examination of Articles 6-9 and related definitions. 

- Examination of Annex II and related definitions on 

the basis of a Presidency meeting document 

- Examination of outstanding EP amendments (poss.) 

17080/1/09 REV 1 MI 458 ENT 216 COMPET 511 

CODEC 1416 

 

3. Draft Commission Regulation (EU) No …/.. of 

[…] amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the 

European Parliament and of the Council on the 

Ing. Alena Šimková 

(UNMZ) 

Ing. Petr Votoupal 

(SZB) 

Text čl. 4 a článků souvisejících, především čl. 2-5 a čl. 6-7 se finalizuje, a členské státy 

projevují dobrou vůli nalézat kompromisní řešení. Výjimku tvoří postoj DE, často 

podporovaný AT, které nejeví velkou snahu se dohodnout. Přibývá těch států, např. NL, 

UK, BG, které jsou flexibilní, ustupují ze svých až dosud vyhraněných pozic. Sporné je 

PT, které často nechápe princip, má nejasné pozice a jednání tím protahuje. COM návrh 

v aktuálním znění považuje za dobrý a vybízí MS k rychlému kompromisu.  

ESPRES navázalo na předchozí jednání a předložilo k diskusi úpravu čl. 4 

dle dokumentu předsednictví MD 91.  
COM varovala ESPRES před obnovením rozsáhlé diskuse k čl. 4, který svou rámcovou 

podobu získal za CZPRES, a byl téměř dopracován za ESPRES. Zástupce COM podotkl, 

že z mnoha předchozích diskusí jsou známy názory všech ČS. Nyní je čas jít na 

kompromis, dle COM je k tomu blízko. COM udělala jasný návrh s přesným cílem: přeje 

si harmonizovat nástroje k volnému pohybu výrobků (a ne výrobky samotné, to u 

stavebních výrobků není možné), aby byly odstraněny všechny možné překážky na 
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Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals (REACH) 

- Presentation of the draft Commission Regulation in 

preparation of a Council position in accordance with 

the provisions of the regulatory procedure with 

scrutiny 

5310/10 COMPET 14 ENV 13 CHIMIE 2 MI 15 

ENT 4 

cestě výrobků od výrobce ke spotřebiteli. Jiné aspekty do nařízení nedoporučuje 

vkládat.  

Článek 4: Podmínky pro sestavování prohlášení o vlastnostech 

Návrh ESPRES v dokumentu MD 91 v principu vychází z návrhů vzniklých za 

předchozích předsednictví (dokument obsahuje varianty A, B). ESPRES předeslalo, že u 

varianty A se jedná pouze o vylepšení textu vyplývajícím z diskuse 15.01.2010. Varianta 

B je dle vyjádření ESPRES přeformulování textu se zachováním smyslu. Variantu B 

převážná většina MS vč. CZ nepodporuje. Obecný důvod: možná je i v něčem dobrá, ale 

nové reformulace téhož se v tuto chvíli zdají být brzdou jednání.  

Z aktuální diskuse vyplynulo, že MS jsou v tuto chvíli stále názorově rozděleny přibližně 

do dvou, co do zastoupení, přibližně vyvážených skupin. 

ESPRES diskusi uzavřelo tím, že v únoru předloží již finální podobu čl. 4 a bude tlačit 

na dohodu. 

Čl. 6: Forma prohlášení o vlastnostech 

COM: nemá se zněním článku problém. Zastává tento názor: zachovejme právo uživatele 

dostat dokument v papírové podobě, pokud o to požádá.  

ESPRES diskusi shrnulo konstatováním, že návrh ESPRES je pro MS s výjimkou DE 

přijatelný. ESPRES bere na vědomí nesouhlas DE, které avizovalo písemné vyjádření.  

Čl. 7: Používání označení CE 

ESPRES  uzavřelo jednání s tím, že do příštího jednání zašle aktualizovaný text. 

 

Bod 3 je uveden v souboru Komitologie – REACH – Změna přílohy II.  

PS G7 4. 2. 2010 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

a) Articles 8-9 

b) Examination of a new Presidency suggestion for 

Annex II 

c) Examination of outstanding EP amendments 

(poss.) 

d) Chapter IV (Articles 16 - 21a) (poss.) 

17080/1/09 REV 1 MI 458 ENT 216 COMPET 511 

CODEC 1416 

Ing. Alena Šimková 

(UNMZ) 

Ing. Petr Votoupal 

(SZB) 

Lze konstatovat, že text čl. 16 – 21a se finalizuje, čl. 4 a články související, především čl. 

2-5 a čl. 6-7, se znovu vrací do diskuse. V posledním lednovém týdnu 2010 se 9 zemí 

(AT, BE, CY, FR, DE, HU, IT, LT, PT), zde pracovně tzv. „Devítka“, spojilo za účelem 

vypracování společné alternativní pozice k čl. 4 (viz MD 95), která jde proti pozici COM 

a která prosazuje povinné PoV vždy, což je v souladu s pohledem EP. Tato druhá 

skupina argumentuje mj.  

1. neochotou přistoupit na segmentaci trhu, 

2. požadavkem na jednotný postup v rámci společenství a obavami z ústupu od 

principu harmonizace, 

3. alternativní návrh vede k větším povinnostem pouze u těch několika málo ČS, 

kde nejsou žádné „provisions“. 

Lze konstatovat, že přibývá těch států, např. NL, UK, BG, PL, které jsou flexibilní, 

ustupují ze svých až dosud vyhraněných pozic. Sporné je PT, které často nechápe 

princip, má nejasné pozice a jednání tím znesnadňuje.  
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COM trvá na svém původním návrhu, tak, jak byl upraven za předchozích a současného 

předsednictví a vybízí MS k rychlému kompromisu.  

PS G7 17. a 18. 2. 

2010  

Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

- Continuation of discussions, especially on 

simplified procedures (Art. 26-28) 

17080/2/09 REV 2 MI … ENT …. COMPET … 

CODEC … 

Ing. Alena 

Šimková, Ing. 

Miroslav Chloupek 

(ÚNMZ)  

Na tomto jednání se diskutovalo o článcích 4-5 (Podmínky vypracování prohlášení o 

vlastnostech), zád se, že bylo dosaženo dohody na základních principech (MD 108), 

V návaznosti na diskusi a písemné připomínky, které mají ČS zasílat do 1. 3. 2010, ES 

PRES zpracuje upravený text.  

Co se týče článků 27-28 (Zjednodušené postupy), z diskuse vyplynula potřeba úpravy 

textu směřující k jeho vyjasnění. ES PRES předloží upravené znění.  

PS G7 9. 3. 2010 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

a) Articles 3-5  

b) Articles 26-28 

c) Chapter VII - Notifying authorities and 

notified bodies 

d) Chapter IV (Articles 16 - 21a) (poss.) 

e) Chapter V (Articles 22- 25) (poss.) 

6808/10 MI 62 ENT 17 COMPET 74 CODEC 147 

Ing. Alena Šimková 

(ÚNMZ) 

Pozice ČS k článku 4 (PoV) zůstávají stále rozděleny (povinné PoV za všech okolností x 

povinné PoV s určitými výjimkami), očekává se předložení dalšího společného návrhu 

FR, UK, IT a SE (povinné PoV). CZ uplatnila výhradu k přezkumu. 

ESPRES avizovalo, že je jeho cílem dosáhnout politické dohody ohledně návrhu na 

dalším zasedání Rady pro konkurenceschopnost 26.05.2010, a to především ohledně 

sporného článku č. 4 (resp. 4a) apodmínek týkající se povinného prohlášení o 

vlastnostech, resp. možných výjimek. 

PS G7 17. 3. 2010 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

a) Chapter VIII (Articles 46 - 49) 

b) Articles 26-28 

c) Chapter IV (Articles 16 - 21a) and Annex II 

(poss.) 

6808/1/10 REV 1 MI 62 ENT 17 COMPET 74 

CODEC 147 (forthcoming) 

Ing. Alena Šimková 

(ÚNMZ) 

Článek 4 nebyl diskutován. Předmětem jednání byla kap. VIII - Dozor nad trhem a 

ochranné postupy (čl. 46 – 49) – bez diskuse, Zjednodušené postupy (čl. 26-28) 

z diskuse vyplynula potřeba úpravy textu směřující k jeho vyjasnění mimo jiné i v 

souvislosti s čl. 4 a 4a, Kap. IV - Harmonizované technické specifikace (čl. 16 – 21) - 

řada delegací (AT/DE/FR/CZ/NL/PT/PL a další) podporovaná COM vidí v předloženém 

znění ESPRES řadu nekonzistentostí a nejasností, především v čl. 16, 18a, ale i v dalších. 

Tyto delegace uplatnily výhradu přezkumu s tím, že po konzultaci na národní úrovni zváží 

uplatnění písemných připomínek. Čl. 17 byl přijat bez diskuse, čl. 19 bude upraven v bodě 

2. Příl. II ESPRES do příštího jednání (24.03.2010) zohlední připomínky vyplývající z 

diskuse a předloží upravené znění Příl. II. 
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PS G7 24. 3. 2010 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

a) Articles 3 - 5 (General verification of 

positions of delegations) 

a) Articles 26 - 28 (new wording)  

b) Chapter V (Articles 22- 25) 

c) Chapter VIII (Market surveillance) 

d) Annexes I, III, IV, V (poss.) 

6808/1/10 REV 1 MI 62 ENT 17 COMPET 74 

CODEC 147 

Ing. Alena Šimková 

(ÚNMZ) 

 Diskuse k čl. 4 nevyústila v dohodu, ČS státy stále zůstávájí rozděleny do tří táborů 

(povinné PoV, povinné PoV za určitých podmínek - CZ, státy uplatňující scrutiny 

reservation či vyjadřující flexibilitu). COM avizoval předložení nového návrhu k čl. 3-5. 

Články 26-28 (Zjednodušené postupy) – bez závěru, ESPRES zváží stanoviska ČS a text 

přepracuje. 

Články 22-25  (Subjekty pro technické posuzování) – bez diskuse, ESPRES pouze 

představilo nový text. 

Další body programu nebyly projednávány. 

V případě nedohody nad principy čl. 4 ESPRES avizovalo uskutečnění „Attachés 

meeting“ dne 13. nebo 14. 4. 2010. 

Další jednání avizována na 8. 4. 2010. 

PS G7 8. 4. 2010 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

a) Article 4 (poss.) 

b) Chapter VIII (Market surveillance) 

c) Chapter IV and Annex II 

d) Delegated acts (poss.) 

(doc. 6808/2/10 REV 2 MI 62 ENT 17 COMPET 74 

CODEC 147) 

Ing. Alena Šimková 

(ÚNMZ) 

Pokračují diskuse k čl. 3-5, kterou ESPRES uzavřelo konstatováním, že do 10.04.2010 

zpracuje srovnávací tabulku pro dva alternativní návrhy (povinné PoV s výjimkou 

výrobků řemeslně zhotovených a instalovaných do jedné určité stavby, výrobků 

vyrobených na místě a určených k zabudování do stavby a výrobků zhotovených tradičním 

způsobem nebo povinné PoV s výjimkou stavebních  výrobků, které nespadají do oblasti 

působnosti vnitrostátních ustanovení nebo rozhodnutí Komise), kterou předloží na 

zasedání Atašé dne 12.4.2010. Konstatovalo rovněž, že pokud se delegace v Radě 

neshodnou na kompromisu, potom ESPRES nemůže jít s návrhem do EP. V takovém 

případě ESPRES předloží COREPERu zprávu o pokroku a věc předá BEPRES.  

Kapitola VIII a delegované akty nebyly diskutovány, pokud jde o Kapitolu IV, některé 

články byly uzavřeny, diskutována bude především otázka financování EAD a ETA 

PS G7 

(Attaché) 

12. 4. 2010 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

a) Examination of Member States' positions 

on Articles 3-5 

b) Verification of footnotes on other articles in 

the document 

6808/2/10 REV 2 MI 62 ENT 17 COMPET 74 

CODEC 147 

Ing. Lucie 

Šestáková 

(SZB) 

Cílem jednání bylo zjistit pozice členských států ke dvou předloženým dokumentům MD 

132 (návrh předložený několika ČS, povinné PoV vždy s s výjimkou výrobků řemeslně 

zhotovených a instalovaných do jedné určité stavby, výrobků vyrobených na místě a 

určených k zabudování do stavby a výrobků zhotovených tradičním způsobem) a MD 

139 (návrh předložený ES PRES, povinné PoV s výjimkou stavebních  výrobků, které 

nespadají do oblasti působnosti vnitrostátních ustanovení nebo rozhodnutí Komise). 

Jednání ukázalo, že mezi ČS státy nadále panují rozpory pokud jde o přístup uvedený 

v článku 4a (d), respektive 5 (3c). Většina ČS (15) vyjádřila podporu MD 132, menšina 

ČS (6), mezi kterými je i CZ, vyjádřila podporu MD 139. Dva ČS jsou pokud jde o oba 

návrhy flexibilní.Vzhledem k tomu, že situace se zdá být na úrovni pracovní skupiny 

zablokovaná, doporučujeme na příštím jednání PS podpořit ty ČS, které žádají ES PRES 

o zařazení návrhu směrnice na jednání výboru CRP I v co nejkratším termínu. 
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PS G7 16. 4. 2010 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

a) Annex II 

b) Market surveillance (Articles 46-49) 

c) Delegated Acts (poss.) 

d) Annexes I, III; IV, V. 

c) Recitals (poss.) 

(doc. 8449/10 MI 101 ENT 34 COMPET 106 

CODEC 304) (forthcoming) 

Ing. Věra 

Knoblochová 

(SZB) 

PRES informovalo o výsledku PS na úrovni Attaché .PRES postupovalo dle programu a 

snažilo ve všech projednávaných částech návrhu nařízení o eliminaci maximálního počtu 

poznámek pod čarou. Pouze minimum ČS bylo připraveno od svých výhrad ustupovat. 

Bylo to dáno dvěma okolnostmi: (i) momentálním stavem projednávání a (ii) 

zastoupením ČS na jednání.  

Ad (i): ze slov samotného PRES bylo patrné, že si slibuje pokrok teprve poté, co budou 

projednány (vyřešeny?) zásadní otázky na CRP příští týden. 

Ad (ii): naprostá většina národních expertů na jednání chyběla, dokonce některé země 

nebyly zastoupeny vůbec, popř. se účastnily pouze části jednání (PL, DK, aj). 

PRES požádalo o poskytnutí písemných připomínek k projednávaným oblastem, 

především k delegovaným aktům a kapitole IX. Zásadní ale bude příprava na jednání 

CRP, které se bude konat 21. 4. PRES jej považuje za odrazový můstek k tomu, aby 

mohla být na květnové Radě pro konkurenceschopnost dosažena politická dohoda 

k návrhu nařízení. 

CRP  21. 4. 2010 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 
- Examination of the outstanding issues 

8636/10 MI 104 ENT 35 COMPET 112 CODEC 318 

Ing. Lucie 

Šestáková 

(SZB) 

Coreper diskutoval návrh kompromisního textu ES PRES, který se zabýval články 3-5. 

Dohoda u těchto článků je zásadní pro celkovou dohodu ČS ohledně tohoto nařízení. 

Podstata kompromisního návrhu spočívala ve vypuštění článku 4a (d) (výjimky 

z prohlášení o vlastnostech) a ponechání čl. 5 (3c) (zamezení prázdných prohlášení o 

vlastnostech). ČS, které od počátku podporují obsah čl. 4a (d) a jeho zachování je pro ně 

nezbytné pro celkový souhlas s návrhem nařízení (PT, MT, BG, CZ a FI), vystoupily 

proti tomuto kompromisnímu návrhu, (respektive proti vypuštění 4a (d)). Stejný názor 

zastává i EK. Ostatní ČS (RO, SE, FR, DE, IT, UK, PT, LT, DK, AT) vystoupily 

s podporou kompromisního textu. PRES s tím, že je samozřejmě nutné ještě tento text 

dopracovat po technické stránce na úrovni pracovní skupiny. ES PRES považuje text čl. 

3-5 za uzavřený a další práce na pracovní skupině by měla z tohoto textu vycházet. 

Pracovní skupina se sejde ještě dvakrát, a poté by nařízení měl znovu diskutovat Coreper 

dne 12. 5. 2010. Pokud se ČS dohodnou, pak by na květnové Radě pro 

konkurenceschopnost byla přijata politická dohoda. V opačném případě předloží ES 

PRES na Radu pouze zprávu o pokroku. 
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PS G7 29. 4. 2010  Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

a) Information from the Presidency 

b)  Delegated Acts 

c) Chapter VIII, Market surveillance 

d) Revision of other chapters 

e) Revision of annexes 

f) Recitals (poss.) 

doc. 8449/1/10 REV 1 MI 101 ENT 34 COMPET 

106 CODEC 304 

Ing. Alena Šimková 

(ÚNMZ) 
V návaznosti na výsledky diskuse v rámci předchozích jednání a tohoto jednání 

identifikovalo ESPRES hlavní politické dosud neuzavřené otázky: formulace 

obsahu a použití elektronických prostředků při distribuci a zveřejňování obsahu 

PoV (čl. 4 a čl. 3, 4a, 5); zjednodušené postupy pro mikropodniky, pro 

individuálně vyráběné výrobky neprůmyslovým způsobem (čl. 26 - 28); 

problematika financování TABs/OTABs; problematika výrobků vyrobených na 

stavbě a zabudovaných do stavby na staveništi (čl. 4a); vyjasnění podmínek 

zřízení kontaktních míst pro výrobky a jejich role; čl. 51 – konzultace COM 

s výborem SCC. Tyto otázky budou řešeny v rámci plánovaného Attachés 

meeting a dalšího zasedání PS s cílem dosáhnout  na CRP dne 12.5.2010 

politickou dohodu. 
PS G7 - 

Attachés 

5.5. 2010 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

- Examination of outstanding political issues; 

-  Lifting of technical reservations devoid of 

broad support.  

(doc. 9260/10 MI 126 ENT 45 COMPET 128 

CODEC 380)  

Mgr. Lucie 

Růžičková 

(MZV) 

ESPRES na základě vyjádření ČS zaslaných před attachés meetingem a na základě svého 

uvážení předkládalo do diskuse nedořešené otázky. Čl. 3-5, až na drobné výjimky 

nechtělo ESPRES diskutovat vůbec s tím, že kompromis odsouhlasený na Coreperu 21. 

04. 2010 je příliš křehký a jakékoliv změny provedené v těchto článcích by ho narušily. 

Pokud má Rada dosáhnout politické dohody za ESPRES je nutné se do 19. 05. 2010 

dohodnout na veškerých "outstanding political issues" mezi něž patří zejména: podmínky 

vypracování Prohlášení o vlastnostech, obsah Prohlášení – zahrnutí informací o obsahu 

nebezpečných látek, Kontaktní místa pro výrobky, zjednodušené procedury, podoba CE 

označení, delegované akty a další.  

ČS byly vyzvány k revizi svých pozic a stažení přetrvávajících ppč. 

PRES: vyzvalo attachés, aby přišli s experty na PS 10. 05. 2010, aby bylo možné 

vyjasnit, co nejvíce přetrvávajících "issues". V tuto chvíli ještě plánují dát Nařízení na 

Coreper 12. 05. 2010. Projednávat by se měly hlavně: zjednodušené procedury, 

nebezpečné látky, podoba CE (návrh UK, DE), delegované akty, Kontaktní místa pro 

výrobky, další "outstanding issues". Pro ČR jsou zásadní otázky zjednodušených 

procedur, nebezpečné látky a podoba CE. 
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PS  G7 10. 5. 2010 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

- Presidency Compromise Proposal  

- Examination of outstanding political points 

- Finalisation of discussions on chapters, annexes and 

recitals 

(doc. DS 1302/10) (forthcoming) 

(doc. 9260/1/10 REV 1 MI 126 ENT 45 COMPET 

128 CODEC 380)  

Ing. Alena Simková 

(ÚNMZ) 

Jednání bylo zaměřeno na identifikaci přetrvávajících sporných bodů za účelem jejich 

vyřešení na úrovni CRP dne 12.5.2010, z nichž pro ČR zůstává zásadní otázka uvádění 

obsahu nebezpečných v prohlášení o vlastnostech, zjednodušené procedury pouze pro 

mikropodniky, označení CE. 

CRP I 12. 5. 2010  Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of construction 

products (LA) 

Political agreement/ Progress report 

10037/08 MI 167 ENT 110 COMPET 197 CODEC 

676 

9432/10 MI 131 ENT 46 COMPET 140 CODEC 391 

 

SZB COREPER I diskutoval text ES PRES ohledně návrhu nařizení ke stavebním výrobkům s 

cílem zjistit, zda existuje kvalifikovaná většina pro přijetí politické shody. ČS přednesly 

na jednání výboru své přetrvávající výhrady, které prezentovaly již před jednáním ve 

formě písemných návrhů. Hlavní kompromis, tedy současnou podobu čl. 3-5, respektive 

27 - 28 žádný z ČS nerozporoval, s výjimkou PL (čl. 4) a LT (čl. 27 a 28). ES PRES  na 

závěr uvedlo, že se ve světle proběhlé diskuse pokusí o reformulaci některých 

ustanovení, nový text zašle v pondělí a návrh nařízení předloží na jednání výboru 

COREPER i příští týden. Pokud se tam ČS nedohodnou a ES PRES nezíská 

kvalifikovanou většinu, předloží na Radu COCOM jen Zprávu o pokroku a návrh 

nařízení předá k dokončení BE PRES. 
Diskutovány byly především následující otázky: uvádění obsahu nebezpečných látek 

v Prohlášení o vlastnostech, rozšíření povinností  ekonomických operátorů a návrh na 

zařazení některých částí pod implementované akty.  

CRP I 19.5.2010 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of construction products 

- Political agreement / Progress report 

 9797/10 MI 145 ENT 51 COMPET 155 CODEC 433 

 

SZB Konečný, většinou podpořený, kompromis nezískal podporu: BG, FI , LT  a AT , PL 

Pokud by FR a RO nesouhlasily s navrženým kompromisním řešením jejich požadavků 

(tj. Deklarace Komise související s požadavkem na rozšíření povinností ekonomických 

operátorů a zařazení některých částí pod implementované akty), , nebude dosaženo 

kvalifikované většiny (blokační menšina 91 hlasů). Protože není známá konečná pozice 

FR, RO navrhuje řešení zahrnout na COCOM stavební výrobky jako falešný bod B. CZ 

by kompromis také nemohla podpořit, pokud by nebyla vyřešená otázka rozšíření 

povinnosti ekonomických operátorů. 
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COCOM 25.5.2010 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of 

construction products 

- Political agreement  

9459/10, 9459/10 COR 1 

 

SZB Bylo dosaženo politické dohody nad kompromisní textem návrhu (doc. 9459/10, 9459/10 

COR 1) s tím, že PL, FI a BG předložený kompromis nepodpořily, některé ČS předložily 

deklarace k jednotlivým, pro ně problematickým otázkám (AT, SE – nebezpečné látky, 

FR, DE, AT, PT-delegované a implementované akty) a EK předložila deklaraci k dozoru 

nad trhem. 

 

K datu probíhá právně-lingvistická revize textu Společného postoje Rady, která by měla 

být završena jednáním PS právníků lingvistů dne3.9.2010. Poté bude Společná pozice 

postoupena EP. 

PS G7 27.7.2010 Proposal for a Regulation of the EP and of the 

Council laying down harmonised conditions for 

the marketing of constructions products. 

Information on the state-of-play by the Presidency. 

 

Lucie Růžičková 

(SZB) 

Po právně/lingvistické revizi Pozice Rady k výsledkům 1. čtení EP bude předán text EP 

(září 2010) do druhého čtení. Záměrem ESPRES je pokusit se do konce t.r. dosáhnout 

dohody s EP v rámci druhého čtení –pravděpodobně leden 2011. 

JLG 30.7.2010 Position of the Council at first reading with a view 

to the adoption of a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

ST 10753/10 MI 198 ENT 65 COMPET 192 CODEC 

530 

(Bases: 10163/10 MI 176 ENT 57 COMPET 173 

CODEC 476 and 10037/10 MI 167 ENT 110 

COMPET 197 CODEC 676) 

KRC ÚV 

Ing. Bureš 

V návaznosti na diskusi na této PS probíhá k datu finalizace anglické verze textu a jeho 

překladu do jednotlivých jazyků, ukončení se předpokládá začátkem září 2010. 

CRP I 10. 9. 2010 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of 

construction products (First reading) (LA+S) 

Adoption 

(a) of the Council's position 

(b) of the statement of the Council's reasons 

10753/10 MI 198 ENT 65 COMPET 192 CODEC 

530+ ADD 1 

12978/10 CODEC 749 MI 280 ENT 101 COMPET 

231+ ADD 1 

 Přijato v bodech A – bez diskuse.  
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Rada pro vnější 

vztahy  

13. 9. 2010 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of 

construction products (first reading) (LA+S) 
- Adoption 

(a) of the Council's position 

(b) of the statement of the Council's reasons 

10753/10 MI 198 ENT 65 COMPET 192 CODEC 

530+ COR 1 (pl)+ REV 1 (fi)+ REV 2 (mt)+ 

ADD 1+ ADD1 REV 1 (fi) 

12978/10 CODEC 749 MI 280 ENT 101 COMPET 

231+ COR 1+ ADD 1 

approved by COREPER, Part 1, on 10.09.10 

 Schváleno dne 13.9.2010 v bodech A. 

PS G7 22. 9. 2010  Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

a) Information by the Belgian Presidency on the 

contacts with the EP and the ongoing process 

b) Tentative timetable for discussions with the EP 

and in the Council WP 

c) Information on the next meeting 

Lucie Růžičková 

(SZB) 

BEPRES informovalo o dalším postupu projednávání v rámci 2. čtení. K datu  je 

zpracováván návrh Doporučení EP pro 2. čtení, probíhají jednání BEPRES s EP, 

hlasování ve Výboru IMCO je plánováno na 8. 11. 2010 a v plénu EP 16. 12. 2010 nebo 

23. 1. 2011.  

EP Výbor 

IMCO 

29. 9. 2010 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

Lucie Růžičková 

(SZB) 

Zpravodajka představila časový harmonogram pro druhé čtení v EP a hlavní okruhy, na 

které se v „draft recommendation“ pro 2. čtení soustředí, a to: prohlášení o vlastnostech, 

nebezpečné látky, kontaktní místa pro výrobky, transparentnost, recyklování, zdraví a 

bezpečnost a e-komunikace.  

Dne 5. 10. 2010 se uskuteční ve Výboru IMCO EP workshop ke stavebním výrobkům.  

EP Výbor 

IMCO 

11. 10. 2010 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

Lucie Růžičková 

(SZB) 

Byl představen časový plán. Zpravodajka C. Stihler vyjmenovala hlavní pozměňovací 

návrhy, které obsahuje její návrh zprávy.  

Jedná se především o nebezpečné látky a jejich deklarace v PoV, transparentnost pro 

TABs, nezávislost kontaktních míst pro výrobky, recyklace stavebních výrobků, otázka 

zdraví a bezpečnosti, výjimky z povinnosti vypracovávat PoV, e-komunikace PoV.   
PS G7 19. a 20. 10. 

2010  

Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products 

Lucie Růžičková 

(SZB), Ing. Alena 

Simková 

(ÚNMZ) 

Cílem jednání bylo nalezení společné pozice Rady k těm pozměňovacím návrhům EP 

obsaženým v Návrhu doporučení pro druhé čtení, ve kterých se pozice Rady a EP 

zásadně liší a které jsou z pohledu obou institucí zásadní  (podmínky pro vydávání PoV, 

forma PoV, povinnost uvádět obsah nebezpečných látek v PoV, otázky související 
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- First consideration of the Draft Recommendation 

for second reading by the EP rapporteur   

 i) Draft amendments to be discussed in priority: 

3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 to 22, 25, 32, 34, 37, 38, 

42 to 49. 

ii) (poss.) Other amendments in the Draft 

Recommendation. 

s ochranou životního prostředí).  

 

PS G7 18. 11. 2010  Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

Lucie Růžičková 

(SZB), Ing. Alena 

Simková 

(ÚNMZ) 

PS pokračovala v projednávání PN EP s cílem najít kompromisní řešení.  

EP – Výbor 

IMCO 

22. 11. 2010 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

Lucie Růžičková 

(SZB) 

Výbor hlasoval o předložených 183 PN, bylo přijato 8 kompromisních PN týkajících se 

nebezpečných látek, formy prohlášení o vlastnostech, vyjímek z povinnosti vypracovat 

prohlášení o vlastnostech. 

PS G7 24. – 25. 11. 

2010  
Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products 

-  Consideration of amendments voted by the IMCO 

Committee of the European Parliament 

-  Discussion of Presidency proposals 

-  Definition of the position of the Working Party 

Lucie Růžičková 

(SZB), Ing. Alena 

Simková 

(ÚNMZ) 

PS projednávala především kompromisní návrhy odhlasované EP a odsouhlasila 

stanovisko k těmto návrhům, 

PS G7 – 

Attachés  

26. 11. 2010  Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

harmonised conditions for the marketing of the 

construction products („CPR“) 

Consideration of amendments voted by the IMCO 

Committee of the European Parliament 

Lucie Růžičková 

(SZB) 

PS pokračovala v projednávání ostatních návrhů EP přijatých ve druhém čtení s cílem 

získat pro BEPRES mandát k neformálnímu trialogu s EP. 

CRP I  1. 12. 2010 Proposition de règlement du Parlement européen et 

du Conseil établissant des conditions harmonisées de 

commercialisation pour les produits de 

construction (AL) (Deuxième lecture) 

= Préparation du trilogue informel 

16987/10 

 CRPI odsouhlasil mandát pro jednání s EP, který získal většinovou podporu ČS.  

CRP I 8. 12. 2010  Proposition de règlement du Parlement européen et  BEPRES informovalo o výsledcích trialogu s EP, který vyústil v dohodu nad 
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du Conseil établissant des conditions harmonisées de 

commercialisation pour les produits de 

construction (AL) (Deuxième lecture) 

- Information de la Présidence sur les résultats du 

trilogue informel  

- Préparation du trilogue informel 

kompromisním textem předloženým Radou s drobnými úpravami, které většina ČS na 

úrovni CRP I podpořila. BEPRES zaslalo EP Letter of understanding. 

Návrh by měl být formálně odsouhlasen na plenárním zasedání EP v lednu 2011.  

  2011 
  

Výbor IMCO 

EP 

10. 1. 2011 Harmonised conditions for the marketing of 

construction products 

 Přijato.  

Plenární 

zasedání EP  

18. 1. 2011 Harmonised conditions for the marketing of 

construction products 

Recommendation for second reading:  Catherine 

Stihler (A7-0343/2010) 

Recommendation for second reading on theCouncil 

position at first reading with a view to the adoption of 

a regulation of the European Parliament and of the 

Council laying down harmonised conditions for the 

marketing of construction products and repealing 

Council Directive 89/106/EEC 

[2008/0098(COD)] 

Committee on the Internal Market and Consumer 

Protection 

 Hlasovalo se o Doporučení pro 2. čtení zpravodajky Catherine Stihler.  

Hlasování se týká Bloku pozměňovacích návrhů č. 1, které byly přijaty.  

Společné stanovisko Rady, tak jak bylo pozměněné EP, je možné prohlásit za přijaté.   

CRP I 23. 2. 2011 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products (Council second reading) (Legislative 

deliberation) 

= Approval of the European Parliament's 

amendments 

PE-CONS 5/11 MI 35 ENT 18 COMPET 22 CODEC 

112 

6588/11 CODEC 233 MI 75 ENT 32 COMPET 42 

 CRPI bylo předloženo ke schválení konečné znění návrhu v jednotlivých jazykových 

verzích. ČR uplatnila před vlastním jednáním CRPI jazykové připomínky, které byly 

uspokojivě vypořádány, nebylo tedy nutné vznášet jazykovou výhradu. Text byl přijat. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0343&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=COD/2008/0098
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Rada pro 

dopravu, 

telekomunikaci 

a energetiku – 

Body A   

28. 2. 2011 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council laying down harmonised 

conditions for the marketing of the construction 

products (Council second reading) (LA) 

 = Approval of the European 

Parliament's amendments 

PE-CONS 5/11 MI 35 ENT 18 COMPET 22 CODEC 

112 

+ REV 1 (cs) 

+ REV 2 (ro) 

6588/11 CODEC 233 MI 75 ENT 32 COMPET 42 

approved by COREPER, Part 1, on 23.02.2011 

(cf. CM 1572/11) 

 Návrh byl přijat ve 2. čtení Radou pro dopravu, telekomunikaci a energetiku dne 28. 2. 

2011 ve znění odsouhlaseném CRPI dne 23. 2. 2011. Očekává se zveřejnění v OJ EU. 

 

OJ EU L 88 4. 4. 2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS Text s významem pro EHP 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0305&rid=2

