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OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

2014 

PS G7 28. 04. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on personal 

protective equipment 

doc. 8453/14 ENT 100 CONSOM 96 SOC 242 

MI 331 ECO 51 IND 130 CODEC 986 

+ADD 1, ADD 2, ADD3 

- Presentation of the proposal by the 

Commission 

- Discussion of the Impact Assessment 

- Examination of Articles 1-7 (poss.) 

 

Ing. Michal 

Novák (ÚNMZ) 

Na tomto jednání byl projednán nový návrh uvedeného nařízení. Další jednání 

skupiny PS G7 by mohlo být 28. května 2014, a to buď jeden den (½ dne 

zařízení pro dopravu osob, ½ dne OOP), nebo 2 dny (jeden den zařízení pro 

dopravu osob, 1 den OOP). 

 

PS G7 23. 05. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on personal 

protective equipment 

doc. 8453/14 ENT 100 CONSOM 96 SOC 242 

MI 331 ECO 51 IND 130 CODEC 986 

+ADD 1, ADD 2, ADD3 

- Continuation of the examination of the 

proposal (Articles 8-35) 

 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ) 

Na jednání konaném 23. května 2014 byly projednány články 8 až 42 nového 

návrhu nařízení o OOP. Další jednání skupiny PS G7 se uskuteční 19. června 

2014.  

 

 

  

PS G7 19. 06. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on personal 

protective equipment 

doc. 8453/14 ENT 100 CONSOM 96 SOC 242 

MI 331 ECO 51 IND 130 CODEC 986 

+ADD 1, ADD 2, ADD 3 

- Continuation of the examination of the 

proposal (Annexes I-X, recitals (poss.)) 

 

Ing. Michal 

Novák (ÚNMZ) 

Na jednání konaném 19. června 2014 byly projednány přílohy I až X a úvodní 

ustanovení nového návrhu nařízení o OOP. Termín dalšího jednání skupiny PS 

G7 ani program nebyl oznámen.  
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PS G7 25. 07. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on personal 

protective equipment 

doc. 8453/14 ENT 100 CONSOM 96 SOC 242 

MI 331 ECO 51 IND 130 CODEC 986 

+ADD 1, ADD 2, ADD 3 

- Verification of delegations' position to 

Presidency compromise text (doc. to 

follow) 

Ing. Michal 

Novák (ÚNMZ) 

Na jednání konaném 25. července 2014 byla projednána úvodní ustanovení a 

články nového návrhu nařízení o OOP podle kompromisního dokumentu. ČS 

upřesňovaly své pozice k projednávaným ustanovením a prezentovaly nové 

návrhy.  

K samotnému textu návrhu nařízení připraví ITPRES nové kompromisní znění.  

 

PS G7 30. 09. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on personal 

protective equipment 

doc. 11748/14 ENT 158 CONSOM 146 SOC 

562 MI 548 ECO 94 IND 208 CODEC 1610 

- Verification of delegations' position to 

Presidency compromise text 

Mgr. Kateřina 

Lízalová (SZB) 

Zatím asi nejpodstatnější nevyřešenou otázkou zůstává povinnost přikládat EU 

prohlášení o shodě ke každému výrobku, kde jsou delegace v názorech celkem 

rovnoměrně rozděleny. Na možnost využití zjednodušeného EU prohlášení o 

shodě jsou také velmi různé názory. Kompromisem by mohlo být uvádění 

odkazu na kompletní EU prohlášení o shodě v pokynech k výrobku, což 

navrhovala lotyšská delegace. 

K samotnému textu návrhu nařízení připraví ITPRES nové kompromisní znění.  

PS G7 28. 10. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on personal 

protective equipment 

doc. 14304/14 ENT 237 CONSOM 205 SOC 

690 MI 778 ECO 135 IND 293 CODEC 2020 

(doc. to follow) 

- Verification of delegations' position to 

Presidency compromise text 

Ing. Vít Sopko 

(ÚNMZ),  

Mgr. Kateřina 

Lízalová (SZB) 

Na jednání konaném 28. října 2014 byl projednán kompromisní text ITPRES 

24/14, ITPRES 26/14  a kompletně celý text návrhu včetně příloh. ITPRES na 

konec jednání avizovalo, že jeho cílem je na CRP dne 19. 11. a na Radě 

COMPET ve dnech 4.- 5. 12. schválit Obecný přístup. 

PS G7 11. 11. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on personal 

protective equipment 

doc. 14879/14 ENT 248 CONSOM 221 SOC 

743 MI 830 ECO 149 IND 309 CODEC 2138 

(doc. to follow) 

- Verification of delegations' positions to 

the Presidency compromise text 

Mgr. Kateřina 

Lízalová (SZB) 

PS G7 dne 11. 11. 2014 mj. projednala návrh nařízení k osobním ochranným 

prostředkům. Dne 18. 11. 2014 proběhne attachés meeting za účelem diskuse ke 

zbývajícím otázkám návrhu nařízení k osobním ochranným prostředkům a  jako 

AOB bod je zařazen i návrh nařízení k lanovým drahám. 
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PS G7 

Attachés 
18. 11. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on personal 

protective equipment 

- doc. 14879/14 ENT 248 CONSOM 

221 SOC 743 MI 830 ECO 149 IND 

309 CODEC 2138 

- Final examination of outstanding 

issues 

Mgr. Kateřina 

Lízalová (SZB) 

Na jednání, které se konalo dne 18. 11. 2014, se probraly všechny zbývající 

nevyřešené otázky.  

PRES shrnulo, že na CRP bude text zařazen dne 26.11.  

Další PS proběhne dne 27. 11. ke spotřebičům plynných paliv a PRES by rádo 

zařadilo mandát k obecnému přístupu na CRP dne 10.12. 

CRP I  26. 11. 2014  

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on personal 

protective equipment (First reading) 

(Legislative deliberation) 

- General approach 

8453/14 ENT 100 CONSOM 96 SOC 

242 MI 331 ECO 51 

IND 130 CODEC 986  

+ ADD 1 

- 15735/14 ENT 265 CONSOM 247 

SOC 799 MI 909 ECO 164  

IND 346 CODEC 2292 

- 15736/14 ENT 266 CONSOM 248 

SOC 800 MI 910 ECO 165  

IND 347 CODEC 2293 

SZB PRES informovalo o záměru schválit obecný přístup na Radě 4.12. Je pouze 

několik otázek, na které panuje rozdílný názor, a to zejména v oblasti 

působnosti návrhu – zařazení rukavic pro osobní použití do působnosti návrhu a 

zařazení rizika škodlivého hluku do kategorie III. Téma je intenzivně 

medializováno jako další nesmyslná EU regulace. PRES navrhlo ponechat 

působnost návrhu jak je nyní, jelikož důvod pro změnu působnosti jen na 

základě mediální pozornosti nepovažuje za dostatečný. Dotázalo se delegací, 

zda je někdo proti textu obecného přístupu. Žádná z delegací nebyla proti. 

 

Rada 

COMPET 
04. 12. 2014 

(poss.) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council on 

personal protective equipment (First reading) 

Interinstitutional file: 2014/0108 (COD) 

– General approach 

8453/14 ENT 100 CONSOM 96 SOC 242 MI 

331 ECO 51 IND 130 CODEC 986 

 Dne 4. prosince t.r. byl přijat návrh nařízení o osobních ochranných 

prostředcích jako Obecný přístup Rady. 

 

Výsledky zasedání Rady 

  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16505-2014-INIT/cs/pdf
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2015 

PS G7 

Attachés 
13. 05. 2015 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on personal 

protective equipment 

- Discussion of the IMCO amendments 

voted 23 April 2015 

- Information on contacts with the EP 

 

Kateřina Lízalová 

(SZ EU) 

PRES informovalo, že v rámci 1. trialogu dne 11. 5. proběhla pouze krátká 

výměna názorů. EP zdůraznil otázku působnosti, dekorativních produktů, 

zjednodušené procedury pro obnovení certifikátu a přílohy I. 

PRES informovalo o dalších krocích. Dne 22. 5. proběhne druhý technický 

trialog k návrhu nařízení o osobních ochranných prostředcích. Debriefing 

z trialogu 11. 5. bude zařazen na CRP dne 22. května. Dne 22. května se také 

zřejmě bude konat další jednání PS G7, PRES potvrdí do 19. května.  

PS G7 

Attachés 
29. 05. 2015 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on personal 

protective equipment 

- Information on contacts with the EP 

- Further examination of IMCO 

amendments and of possible 

Presidency compromise proposals 

Kateřina Lízalová 

(SZ EU) 

Technický trialog k návrhu nařízení o spotřebičích plynných paliv a k návrhu 

nařízení o OOP proběhne 8. nebo 9. června a dne 16. června proběhne 

neformální trialog. Mandát pro trialog bude předložen na CRP dne 10. června 

nebo 12. června. 

 

CRP I 10. 06. 2015 

Technical harmonisation 

a) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 

Council on cableway installations 

(First reading) 

(Legislative deliberation) 

b) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 

Council on personal protective 

equipment (First reading) 

(Legislative deliberation) 

c) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 

Council on appliances burning gaseous 

fuels (First reading) 

(Legislative deliberation) 

Preparation for the informal trilogue  

Souhrnný zápis 

SZ EU 

Pro neformální trialog dne 16. 6. požádalo PRES o mandát ke kompromisním 

návrhům. V nařízení o osobních ochranných prostředcích je nejcitlivější otázkou 

působnost návrhu, konkrétně rukavice na mytí nádobí a rukavice do trouby, které 

EP požaduje vyjmout z působnosti. Z jednání na PS vyplynulo, že Rada může 

akceptovat vynětí rukavic na mytí nádobí z působnosti, nicméně vynětí rukavic 

do trouby nikoli, a proto PRES navrhlo kompromisní znění, dle kterého jsou 

vyňaty z působnosti pouze rukavice do trouby, které chrání proti rizikům 

kategorie I (teplotě do 50 °C). EP také navrhuje zjednodušenou proceduru pro 

certifikát přezkoušení typu a některé technické úpravy textu.  

PRES na závěr shrnulo, že kompromisní návrh k nařízení o osobních 

ochranných prostředcích byl podpořen s tím, že rukavice na mytí nádobí budou 

vyňaty a PRES použije návrh SE k čl. 2 odst. 2 písm. c (ii) a upravený návrh CZ 

„intended for private use to protect against damp and water during dish 

washing“ jako možné kompromisní varianty.  
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CRP I 

debriefing 
17. 06. 2015 

Technical harmonisation 

a) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

on cableway installations (First 

reading) (Legislative deliberation) 

b) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

on personal protective equipment (First 

reading) (Legislative deliberation) 

c) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

on appliances burning gaseous fuels 

(First reading) 

(Legislative deliberation) 

Presidency debriefing on the outcome of the 

informal trilogue 

 Na jednání CRP I informovalo PRES o jednání v rámci druhého trialogu (16.6.) 

k návrhu nařízení o spotřebičích plynných paliv a o osobních ochranných 

prostředcích. Jelikož bylo celé jednání věnováno návrhu nařízení o OOP, 

k problematice spotřebičů plynných paliv se vůbec nedostalo.  

EP nadále trvá na vynětí obou typů rukavic z působnosti a dále trvá na rozlišení 

mezi soukromým a profesionálním použitím. EP chce dále ustanovení doplnit, 

aby byli výrobci informování, pokud by notifikovaný orgán ukončil svou 

činnost. Došlo ke shodě Rady a EP nad zjednodušením procedury pro certifikát 

při zkoušení typu. Další otevřené otázky nebyly projednány, návrh bude proto 

nutný projednat buďto na dalším společném trialogu (s GAD), anebo samostatně 

pro každé nařízení zvlášť. 

CRP I 11. 09. 2015 

Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux équipements 

de protection individuelle (première lecture) 

(délibération législative) 

- Préparation du trilogue 

SZB Z technických jednání vyplývá, že EP v citlivé otázce působnosti návrhu nařízení 

o osobních ochranných prostředcích ustoupil a souhlasil s ponecháním rukavic 

do trouby v působnosti. EP proto bude očekávat od Rady ústupek v otevřených 

otázkách návrhu nařízení o spotřebičích plynných paliv, kde trvá na DA a svém 

PN 131 týkajícím se uvádění informací o potřebě profesionální údržby a 

instalace výrobci.  

PRES doplní do čl. 37 návrhu nařízení návrh FR k delegovaným aktům týkající 

se doplnění textu o důležitosti konzultací expertů, včetně expertů ČS, ze strany 

EK při přípravě DA. 

Na tomto jednání CRP I udělil PRES mandát pro zahájení třetího 

neformálního trialogu, který proběhne dne 22. 9. 2015. 

CRP I 

debrief z 

trialogu 

23. 09. 2015 

Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux équipements 

de protection individuelle (première lecture) 

SZB PRES informovalo o výsledku třetího neformálního trialogu s EP (22. 09. 15) - 

bylo dosaženo shody nad kompromisním návrhem nařízení,  EP souhlasil 

s ponecháním rukavic do trouby v působnosti návrhu nařízení. 
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(délibération législative) 

Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil concernant les appareils 

à gaz (première lecture) (délibération 

législative) 

- Compte rendu de la présidence sur les 

résultats du trilogue 

 

CRP I 

 
07. 10. 2015 

Harmonisation technique 

b) Proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil 

relatif aux équipements de protection 

individuelle (première lecture) 

(délibération législative) 

- Analyse du texte de compromis 

final en vue d'un accord 

 Dne 07. 10. 2015 schválil CRP I finální kompromisní text návrhu 

nařízení předložený LU PRES a zohledňující dohodu mezi Radou a EP. 
 

JLG 01. 12. 2015 

The working party will meet on the 

above date in order to finalise the 

following texts from a legal and 

linguistic point of view: 

 
"Regulation of the European Parliament 

and of the Council on appliances burning 

gaseous fuels" 

  

Evropský 

parlament 
20. 01. 2016 

  Dne 20. ledna 2016 schválil Evropský parlament kompromisní text 

nařízení v rámci 1. čtení. 

CRP I 03. 02. 2016 

Draft Regulation of the European 

Parliament and of the Council on personal 

protective equipment and repealing Council 

Directive 89/686/EEC (First reading) (LA 

SZB V návaznosti na schválení nařízení Evropským parlamentem byl text dne 

3. února 2016 odsouhlasen CRP I. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0012+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0012+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS
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+ S) 

- Adoption of the legislative act 

Rada 

ECOFIN 
12. 02. 2016 

  Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) dne 12. února 2016 

přijala nařízení o osobních ochranných prostředcích. Nařízení bude 

zveřejněno v Úředním věstníku EU. 

Nařízení bylo dne 31. 03. 2016 zveřejněno v OJ EU L 81 jako nařízení EP a Rady 2016/425. 

Aktualizováno: 22. 6. 2016 

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2016/02/12-safer-personal-protective-equipment-gas-appliances-and-cableways/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0425&qid=1466585826649

