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Tlaková zařízení 

2013 

  

PS G7 2. 10. 2013 

Proposal for a on the harmonisation of the laws 

of the Member States relating to making 

available on the market of pressure equipment 

(Recast) 

SZB Na jednání konaném 2. října 2013 bylo projednáno 11 článků, z toho 7 článků 

nad rámec stanoveného programu, k návrhu směrnice pro tlaková zařízení 

(PED). Připomínky k článkům 5 až 11 mohou všechny členské státy poslat do 

11. října 2013, aby se následně znovu probraly na následujícím jednání. 

LTPRES plánuje další jednání pracovní skupiny na 30. října 2013. 

 

PS G7 30. 10. 2013 

Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to making available on the market of 

pressure equipment 

Ing. Lukáš Turza 

(ÚNMZ) 

Na jednání konaném 30. října 2013 bylo projednáno zbytek článků a dvě 

přílohy k návrhu směrnice pro tlaková zařízení (PED). Připomínky k článkům a 

přílohám mohou všechny členské státy poslat do příštího zasedání, aby se 

následně znovu probraly na následujícím jednání. LTPRES plánuje další jednání 

pracovní skupiny na 25. října 2013. 

 

PS G7 25. 11. 2013 

Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to making available on the market of 

pressure equipment 

Ing. Lukáš Turza 

(ÚNMZ) 
Na jednání konaném 25. listopadu 2013 byly projednány přílohy III, IV a 

úvodní ustanovení k návrhu PED – Do doby konání dalšího jednání PS mohou 

všechny členské státy poslat vyjádření k návrhu směrnice. Své připomínky na 

použití hazards a risk v PED si každý členský stát připraví na další zasedání.  

PS G7 11. 12. 2013 

2. Commission Delegated Regulation (EU) No 

…/.. of 30.10.2013 on the conditions for making 

a declaration of performance on construction 

products available on a website 

(doc. 15823/13 MI 973 ENT 304 COMPET 783 

DELACT 77 - C(2013) 7086 final) 

- Discussion of this delegated act 

- Verification of delegations' positions 

with regard to the period for possible 

objections 

3. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to making available on the market of 

Ing. Lukáš Turza 

(ÚNMZ) 

Další jednání EL PRES se bude konat 17.01.2014.  
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pressure equipment 

- Examination of Presidency compromise text 

- Kód dokumentu: doc. 17259/13 ENT 333 

CONSOM 213 CODEC 2813 

 

  2014   

PS G7 17.01.2014 

Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to making available on the market of 

pressure equipment 

(doc. 17259/1/13 REV 1 ENT 333 CONSOM 

213 CODEC 2813) 

- Examination of Presidency 

compromise suggestions 

- Examination of IMCO amendments 

Ing. Lukáš Turza 

(ÚNMZ) 

GR PRES uvedlo, že následující jednání bude v pondělí 20. 01. 2014 (technické 

jednání), ve středu 22. 01. 2014 (CRP I) a ve čtvrtek 23. 01. 2014 (trialog). 

CRP I 22. 01. 2014 

Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to making available on the market of 

pressure equipment (First reading) 

(Legislative deliberation) 

- Preparation for the informal trilogue 

5356/14 ENT 11 CONSOM 14 

CODEC 95 

SZB ČS se vyjádřily, že pokud bude text v této podobě, mandát nemohou udělit, 

podporují text, který připravilo UK (chce udělit mandát jen za podmínky, že 

budou změněny delegované akty na akty implementační). PRES uvedlo, že do 

trialogu půjdou s uvedeným textem a s implementačními akty namísto aktů 

delegovaných. Na dalším CRP bude PRES informovat o výsledku trialogu.  

Ve středu 29. 01. 2014 se uskuteční Attachés meeting.  

PS G7 

(Attachés) 
29. 01. 2014 

Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market 

of pressure equipment  

(doc. 5356/1/14 REV 1 ENT 11 CONSOM 14 

CODEC 95) 

-  Presidency de-briefing on the trilogue meeting 

of 23 January 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Na krátkém dopoledním jednání PRES uvedlo, že ČS, které nemohou PRES 

dokument podpořit, to mají sdělit co nejdříve. Technické jednání s EP a EK 

bude příští týden v pondělí (tj. 03. 02. 2014). Trialog bude příští týden ve středu 

(tj. 05. 02. 2014). 



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 

 
-  Discussion of the open issues, especially 

delegated vs. implementing acts 

- Procedural information on the file 

 

CRP I 07. 02. 2014 

(poss.) Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to making available on the market of 

pressure equipment (First reading) 

(Legislative deliberation) 
Analysis of the final compromise text with a 

view to agreement  

5998/14 ENT 33 CONSOM 36 CODEC 281 

 

 Zařazení tohoto bodu na CRP konaný v pátek 07. 02. 2014 závisí na výsledcích 

trialogu s EP, který proběhne ve středu 05. 02. 2014. 

 

Bod týkající se PED byl z toho jednání nakonec stažen. 

CRP I 12. 02. 2014 

Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to making available on the market of 

pressure equipment (First reading) 

(Legislative deliberation) 

= Analysis of the final compromise text 

with a view to agreement  

5998/14 ENT 33 CONSOM 36 CODEC 281 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PRES uvedlo, že technické jednání 03. 02.2014 bylo velmi úspěšné a že jeho výsledek 

nebylo nutné potvrdit v politickém neformálním trialogu. EP dohodu potvrdilo pouze 

vnitřní písemnou procedurou. Bylo nalezeno řešení pro čl. 40 (delegované akty), který je 

přijatelný jak pro EP, tak pro EK. EP souhlasí s celým textem, jak je nyní předkládán 

Coreperu ke schválení.  
PRES shrnulo debatu tím, že je návrh v předloženém znění (tj. ve znění doc 5998/14) 

schválen a v tomto znění bude poslán EP. 

 

Aktualizace:  10.2.2015 

 

 Dne 15. dubna 2014 proběhlo v EP 1. čtení, kde byly potvrzeny dohodnuté kompromisní návrhy. CRP I dne 07. 05. 2014 a Rada pro 

obecné záležitosti dne 13. 05. 2014 oficiálně potvrdily přijetí textu návrhu. 

 Dne 27. června 2014 byla zveřejněna v OJ EU L 189 zveřejněna Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 

2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (přepracované znění), text 

s významem pro EHP. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_189_R_0013&qid=1407758968563&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_189_R_0013&qid=1407758968563&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_189_R_0013&qid=1407758968563&from=CS
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 Dne 27. ledna 2015 byla v OJ EU L 20 zveřejněna Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.020.01.0088.02.CES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.020.01.0088.02.CES

