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SPOTŘEBIČE PLYNNÝCH PALIV 

2014 

PS G7 20. 06. 2014 

Proposal for  a Regulation Directive of the 

European Parliament and of the Council on 

appliances burning gaseous fuels 

doc. 9898/14 ENT 124 MI 430 ECO 60 

IND 161 CONSOM 116 CODEC 1302 + 

ADD 1, ADD 2, ADD 3 

- Presentation of the proposal by the 

Commission 

- Discussion of the Impact 

Assessment 

- Examination of Articles 1-6 (poss.) 

Ing. Vojtěch 

Petřík, CSc. 

(ÚNMZ) 

Na jednání konaném 20. června 2014 byl projednán nový Návrh 

nařízení Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv. 

Jednání mělo charakter seznamování účastníků s návrhem, který 

zpracovala a prezentovala EK, a to po proběhnuvších veřejných 

konzultacích. Ty daly základní informace o stanoviscích jednotlivých 

ČS.  

Problém, na který upozornilo více diskutujících, se týkal přenášení 

pravomocí z jednotlivých ČS na EK. Záležitost se týká zejména 

oznamování typů plynů a jejich tlaku užívaných v jednotlivých ČS. 

Další jednání skupiny PS G7 by mělo být 3. července 2014, a to za 

předsednictví Itálie. 

 

PS G7 03. 07. 2014 

Proposal for a Regulation Directive of the 

European Parliament and of the Council on 

appliances burning gaseous fuels 

doc. 9898/14 ENT 124 MI 430 ECO 60 

IND 161 CONSOM 116 CODEC 1302 + 

ADD 1, ADD 2, ADD 3 

- Continuation of the examination of 

the proposal 

Ing. Vojtěch 

Petřík, CSc. 

(ÚNMZ) 

V průběhu jednání se opakovaně vyskytoval požadavek Bulharska na 

zavedení jednotného postupu posuzování jak spotřebičů, tak vybavení, 

a to jakožto výrobků. Toto posuzování by mělo i stejný výstup, tedy 

označování výrobků označením CE. EK upozorňovala na skutečnost, 

že se jedná o požadavek nový, který je v rozporu s výsledky širokých 

předběžných konzultací. 

Celkově jednání potvrdilo správnost přístupu, který zvolila EK. 

PS G7 08. 09. 2014 

Proposal for  a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on 

appliances burning gaseous fuels 

doc. 12281/14 ENT 171 MI 576 ECO 98 

IND 216 CONSOM 151 CODEC 1673 

(doc. to follow) 

- Continuation of the examination of 

Ing. Vojtěch 

Petřík, CSc. 

(ÚNMZ) 

V průběhu zasedání byl velmi detailně posuzován celý návrh nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv včetně 

příloh I a III až VI. Zasedání projednávalo zejména dvě zásadní 

významné záležitosti, a to problematiku vybavení a problematiku 

přenesených pravomocí.  

Jasná stanoviska, zcela protichůdná k názorům EK a 

textu předloženého dokumentu předsednictva, zastávalo opět BG. Lze 
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the proposal uvést, že oproti předcházejícím zasedáním vzrostl počet ČS, které 

v podstatě souhlasí s přístupem BG. Jednoznačná jsou souhlasná 

stanoviska DE a UK k zavedení jednotného postupu posuzování jak 

spotřebičů, tak vybavení, a to jakožto výrobků. Toto posuzování by 

mělo i stejný výstup, tedy označování výrobků označením CE. 

Pokud jde o pravomoci delegované na EK, vzrostl počet ČS, které toto 

delegování odmítají. Je to zejména UK, BG a FR. 

Souhrnně je třeba uvést, že jednání nedospělo ve dvou zásadních 

bodech k jednoznačným závěrům. PRES přislíbilo zpracování nového 

návrhu do příštího zasedání. 

PS G7 7. 10. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on 

appliances burning gaseous fuels 

doc. 13700/14 ENT 209 MI 714 ECO 113 

IND 266 CONSOM 181 CODEC 1902 

(doc. to follow) 

- Continuation of the examination of 

the proposal 

Ing. Vojtěch 

Petřík, CSc. 

(ÚNMZ), 

Kateřina 

Lízalová (SZ 

EU) 

V průběhu zasedání byl opětovně velmi detailně posuzován celý návrh 

nařízení Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv 

včetně příloh I a III až V. Zasedání projednávalo zejména dvě zásadní 

významné záležitosti, a to problematiku označování CE u vybavení a 

problematiku přenesených pravomocí.  

Souhrnně lze uvést, že jednání dospělo ve dvou zásadních bodech 

k závěrům, a to opačným než obsahoval původní návrh nařízení. 

Předpokládané datum dalšího jednání: 11. 11. 2014 

PS G7 11. 11. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on 

appliances burning gaseous fuels 

doc. 14873/14 ENT 246 MI 829 ECO 147 

IND 307 CONSOM 220 CODEC 2136 

(doc. to follow) 

- Verification of delegations' 

positions to the Presidency 

compromise text 

Ing. Vojtěch 

Petřík, CSc. 

(ÚNMZ), 

Kateřina 

Lízalová (SZ 

EU) 

Dne 11. 11. 2014 se opět projednával návrh nařízení o spotřebičích 

plynných paliv. Na základě stanovisek jednotlivých ČS ITPRES 

informovalo, že vlastní použití se zahrne do nařízení s tím, že se 

nebude vztahovat na soukromé osoby. Následně byl opětovně detailně 

posuzován celý návrh nařízení včetně příloh I a III až V. Byly 

probírány některé definice, u nichž je potřebné zpřesnění, jako např. 

pojem cooking. Byl řešen problém dovozu historických výrobků do 

EU. Návrh textu do nařízení dodá FR. Byla řešena potřeba uvádění 

koncového uživatele, jakožto jediného subjektu, k němuž se vztahuje 

potřebná ochrana. Bude řešeno odchylně u spotřebičů a vybavení. Byla 

konstatována potřeba sjednocení některých ustanovení s OOP a 



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 

 
 

lanovkami. 

Do příštího zasedání dodá ITPRES zpřesněný návrh nařízení. Příští 

jednání PS G7 se uskuteční 27. 11. 2014. 

PS G7 27. 11. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on 

appliances burning gaseous fuels 

doc. 15767/14 ENT 269 MI 915 ECO 166 

IND 351 CONSOM 250 CODEC 2299 

(to follow) 

- Verification of delegations' 

positions to the Presidency 

compromise text 

Ing. Vojtěch 

Petřík, CSc. 

(ÚNMZ), 

Kateřina 

Lízalová (SZ 

EU) 

Na jednání pracovní skupiny pro technickou harmonizaci byl 

projednáván celý návrh nařízení včetně příloh. Předložený návrh se 

vyrovnal s hlavními, opakovaně řešenými problémy, kterými bylo 

posuzování a označování vybavení, přenesení pravomocí v určitých 

oblastech na EK a posuzování výrobků určených výhradně pro vlastní 

potřebu výrobce. 

Nedořešený zůstal problém posuzování vzorku výrobku sestávajícího 

z více kusů, kdy některý kus je nevyhovující. Problém by měl být 

řešen v úvodních ustanoveních návrhu. 

Pro jednání Coreper připraví  ITPRES zpřesněný návrh. 

CRP I 10. 12. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on 

appliances burning gaseous fuels (First 

reading) (Legislative deliberation) 

- Preparation for a General approach 

9898/14 ENT 124 MI 430 ECO 60 

IND 161 CONSOM 116 CODEC 

1302  

+ ADD 1 

16260/1/14 ENT 284 MI 963 ECO 

173 IND 365 CONSOM 266  

CODEC 2396 REV  1 

16259/1/14 ENT 283 MI 962 ECO 

172 IND 364 CONSOM 265  

CODEC 2395 REV 1 

Souhrnný zápis 

SZ EU 

PRES se domnívá, že text je vyváženým kompromisem a že pracovalo 

efektivně na zohlednění připomínek států.  

PRES shrnulo, že kromě návrhu DE, který obdržel omezenou podporu 

delegací a který může být vzat v potaz později, panuje shoda na 

podpoře návrhu a text bude proto postoupen na příští nejbližší možnou 

Radu k přijetí obecného přístupu.  

 

Rada ENVI 17. 12. 2014 Proposal for a Regulation of the European  Návrh nařízení o spotřebičích plynných paliv byl na Radě ENVI dne 
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Parliament and of the Council on 

appliances burning gaseous fuels (First 

reading) 

- General approach 

16789/14 ENT 296 MI 992 ECO 

182 IND 378 CONSOM 276 

CODEC 2483 

approved by Coreper, Part 1, on 

10.12.2014 

17. prosince 2015 přijat jako Obecný přístup. 

Výsledky zasedání Rady 

2015 

PS G7 

Attachés 
13. 05. 2015 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on 

appliances burning gaseous fuels 

- Discussion of the IMCO 

amendments voted 23 April 2015 

- Information on contacts with the 

EP 

 PRES informovalo, že dne 5. 5. proběl první technický trialog a dne 

11. 5. první trialog. 

EP vzneslo jako důležité téma, na kterém trvá, pouze oxid uhelnatý. 

Jde jim o větší povědomí veřejnosti o nebezpečí otravou tímto oxidem. 

PRES informovalo o dalších krocích. Ve středu 20. 5. proběhne druhý 

technický trialog k návrhu nařízení. Debriefing z trialogu 11. 5. bude 

zařazen na CRP dne 22. května. Další jednání PS G7 se bude konat 

29.5.  

PS G7 

Attachés 
29. 05. 2015 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on 

appliances burning gaseous fuels 

- Information on contacts with the 

EP 

- Discussion of 

implementing/delegated acts and 

of AM 130 

 

Kateřina 

Lízalová (SZ 

EU) 

PRES sdělilo, že zaslalo kompromisní návrh k článku 4. EP nenavrhl 

žádný nový kompromisní návrh a trvá na delegovaných aktech. Rada 

trvá na implementačních aktech. 

U návrhu nařízení o spotřebičích plynných paliv zbývá vyřešit pouze 

téma implementačních a delegovaných aktů. 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 

Souhrnný zápis 

SZ EU 

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

kompromisním návrhům. V nařízení o spotřebičích plynných paliv se 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17017-2014-INIT/cs/pdf
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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  

jedná o otázku implementačních a delegovaných aktů, kde PRES 

navrhlo kompromisní znění jako ústupovou variantu pro případ, že 

bude EP trvat na delegovaných aktech.  

U nařízení o spotřebičích plynných paliv množství delegací 

preferovalo ponechání implementačních aktů a souhlasilo 

s kompromisním návrhem jako ústupovou variantou.  

 

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 

SZB 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. Návrh bude proto nutný projednat buďto na dalším 

společném trialogu (s OOP), anebo samostatně pro každé nařízení 

zvlášť. 
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gaseous fuels (First reading) 

(Legislative deliberation) 

– Presidency debriefing on the 

outcome of the informal trilogue 

CRP I 11. 09. 2015 

Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil concernant les 

appareils à gaz (première lecture) 

(délibération législative) 

- Préparation du trilogue 

SZB FR vyjádřila nesouhlas s PN EP 131 (týkající se povinnosti 

informování o potřebě profesionální instalace a údržby), jelikož může 

vyvolat nejasnosti, zda se použije text nařízení nebo text národní 

právní úpravy, která ve FR tuto povinnost již upravuje. Několik 

delegací vyjádřilo pochyby k navrhovanému řešení kombinujícímu 

delegované a implementační akty.  

PRES na závěr navrhlo nové kompromisní znění PN EP 131, ke 

kterému žádná delegace nevznesla výhrady.  

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 

Harmonisation technique 

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 

SZB Dne 22.09.15 proběhl třetí neformální trialog s EP, na kterém byly 

všechny nerozhodnuté otázky uzavřeny (EP přistoupil na kompromisní 

znění PN, který se týká informování o potřebě profesionální instalace a 

údržby a na kompromisní znění textu kombinující delegované a 

implementační akty) a bylo tak dosaženo shody nad kompromisním 

návrhem nařízení. 

CRP I 

finální 

odsouhlasení 

návrhu 

07. 10. 2015 

Harmonisation technique 

c) Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil concernant les 

appareils à gaz (première lecture) 

(délibération législative)  

- Analyse du texte de compromis final en 

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

nařízení předložený LU PRES a zohledňující dohodu mezi Radou a 

EP. 

 



Pracovní 

orgán 

Rady EU 

Datum 

jednání 

Projednávané dokumenty 

(název uváděn v jazyce rozesílané pozvánky 

z důvodu snadnějšího vyhledávání v Extranetu 

apod.) 

Účastník Stručný popis stavu projednávání 

 
 

vue d'un accord 

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 + S) 

- Adoption of the legislative act 

 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-2016-0013+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0013+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS
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Rada 

ECOFIN 
12. 02. 2016 

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

přijala nařízení o spotřebičích plynných paliv. 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 dne: 22. 06. 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:32016R0426&qid=1466585909163

