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  MOTOR VEHICLES 

2003 

  

PS G7 

 

17. 12. 2003 1. Proposal for a Directive of the EP and of the 

Council on the approval of motor vehicles and thein 

trailers, and of systems, components and separate 

technical units intended for such vehicles 

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

approximation of the laws of the Member States 

relating to the measures to be taken against the 

emission of gaseous and particulate pollutants 

from compression-ignition engines for use in 

vehicles, and the emission of gaseous pollutants 

from positive-ignitition engines fuelled with 

natural gas or liquefied petroleum gas for use in 

vehicles 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Ad1) je novou verzí „globální směrnice“, která již byla projednávána, na základě mnoha 

připomínek přepracována. 

 

Ad2) Návrh směrnice o sbližování legislativy členských států, týkající se opatření proti 

emisím plynných a tuhých znečišťujících látek ze vznětových motorů pro motorová 

vozidla a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů pracujících na 

CNG a LPG.  
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  2004   

PS G7 28. 1. 2004 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive 74/408/EEC relating to motor 

vehicles with regard to the seats, 

their anchorages and head restraints 

– Outcome of the European Parliament's first reading 

(16150/03 , 14622/03, 10888/03) 

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Council Directive 77/541/EEC on the approximation 

of the laws of the Member 

States relating to safety belts and restraint systems of 

motor vehicles 

– Outcome of the European Parliament's first reading 

. 16148/03  

3. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/115/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States relating to anchorages for 

motor-vehicle safety belts - Outcome of the European 

Parliament's first reading  

(16149/03, 14624/03, 10887/03) 

4. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

approximation of the laws of the Member States 

relating to the measures to be taken against the 

emission of gaseous and particulate pollutants 

from compression-ignition engines for use in 

vehicles, and the emission of gaseous pollutants 

from positive-ignitition engines fuelled with 

natural gas or liquefied petroleum gas for use in 

vehicles 

 (1664/03) 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Ad1-3) 

Odmítavé stanovisko Komise, proto nelze pokračovat na návrzích změn. EK byla 

vyzvána k zformulování názoru na předložený problém. EK se však vyjadřuje vyhýbavě 

a doporučuje nejdříve shromáždit co nejvíce názorů a pak se rozhodnout.  

 

Ad4) 

Jednání ve stádiu rozpracování kvůli šířce problematiky. Zůstalo otevřené jednání 

týkající se upravených dodatků I-IX.  

PS G7 11. 2. 2004 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending 

Ing. Miroslav 

Chloupek (ÚNMZ) 

ČR nezaujímá negativní stanovisko. 

Na bod 4 se vůbec nedostalo. 
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Council Directive 77/541/EEC on the approximation 

of the laws of the Member 

States relating to safety belts and restraint systems of 

motor vehicles 

(5695/04, 16148/1/03, 13676/03) 

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/115/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States relating to anchorages for 

motor-vehicle safety belts - Outcome of the European 

Parliament's first reading  

(5694/04, 16149/03, 14624/03) 

3. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate technical units 

intended for such vehicles (Recast version) 

(11641/03) 

4. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to the use of 

frontal protection systems on motor vehicles and 

amending Council Directive 70/156 (13693/03) 

Dne 12. 1. 2005 všechny tři body předloženy COREPERU I v bodech I k zaujetí 

společného stanoviska před 2. čtením v EP. 

PS G7 25. 2. 2004 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate technical units 

intended for such vehicles (Recast version) 

(11641/03) 

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

approximation of the laws of the Member States 

relating to the measures to be taken against the 

emission of gaseous and particulate pollutants 

from compression-ignition engines for use in 

vehicles, and the emission of gaseous pollutants 

from positive-ignitition engines fuelled with 

Lubomír Kincl 

(MD) 

ČR schvaluje kompromisní postup u bodu 2 pro odstranění neshody se stanoviskem EP, 

uvědomí předsedu skupiny. 
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natural gas or liquefied petroleum gas for use in 

vehicles  

(13644/03) 

PS G7  

 

24. 3. 2004 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate technical units 

intended for such vehicles (Recast version) 

(11641/03 - 234) 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Jednání navazuje na 25.2.04, ČS v diskusi vyjasňují svá stanoviska – nahrazení 

národních schvalovacích systémů schvalovací procedurou EU, projednány čl. 18-23, ale 

vzhledem k rozdílnému postoji EK a EP další diskuse. 

PS G7  

 

27. 4. 2004 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate technical units 

intended for such vehicles (Recast version) 

(11641/03) 

2. Directive of the european parliament and of the 

council on the type-approval of motor vehicles with 

regard to their re-usability, recyclability and 

recoverability and amending Council 

Directive 70/156/EEC (7532/04) 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Ad1) pokračování jednání 

 

ČR zaujímá neutrální stanovisko, návrh neobsahuje principiálně problematická témata  

 

Ad2) nová problematika, pro nedostatek času delegáti vyzváni k prostudování 

dokumentu – ČR by mělo vzít v úvahu fakt, že některá environmentální opatření mohou 

být pro tuzemské výrobce problém. 

PS G7  

 

5. 5. 2004 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate technical units 

intended for such vehicles (Recast version) 

(11641/03) 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Text projednán do čl. 35 textu, uzavřeny pouze čl. 28, 29, 33, ostatní řešeny na dalších 

schůzkách.CR považuje znění textu EK za přijatelné. 

PS G7  

 

26. 5. 2004 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate technical units 

intended for such vehicles (Recast version) 

(11641/03, 6115/04) 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Současné znění čl. 38 nejasné, ukládá, aby i schvalovací úřady splňovaly požadavky EN 

ISO 17025 a EN 45004 na kvalifikaci zk. a kal. laboratoří. ČR podpoří návrh ES a IT na 

vyjasnění textu. Dále ČR považuje za nesrozumitelnou formulaci odst. 4 čl.38, který se 

týká vybavení zkušeben. CR dále nepodporuje návrh na vytvoření zvláštní směrnice pro 

individuální schvalování, které navrhuje právní služba u čl. 35. 

PS G7  

 

2. 7. 2004 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate technical units 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Příloha II, část C – zpřesnění definice vozidel kategorie N, typ BB – skříňový automobil, 

který byl dosud definován jako „nákl. automobil s kabinou integrovanou do karosérie, 

navrhuje se definici doplnit podmínkou existence přepážky v kabině za předními 

sedadly. 
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intended for such vehicles (Recast version) 

(11641/03) 

EK po revizi textu směrnice a zapracování připomínek předloží PS přepracovanou verzi 

návrhu novely směrnice. 

PS G7  

 

17. 9. 2004 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate technical units 

intended or such vehicles (Recast version) 

11641/03 ENT 128 CODEC 1022 

6115/04 CODEC 180 ENT 35  

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the type-approval of 

motor vehicles with regard to their re-usability, 

recyclability and recoverability and amending 

Council Directive 70/156/EEC 

7532/04 ENT 69 ENV 172 CODEC 398+COR1 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Ad1) Projednávání návrhu „rámcové“ směrnice pokračuje. Dosud nebyly diskutovány 

přílohy XVI, XVII a XVIII. Otevřeny jsou prakticky ještě všechny články návrhu.  

 

Ad2) Projednávání návrhu směrnice týkající se typového schvalování osobních a lehkých 

užitkových vozidel z hlediska jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a možnosti 

dalšího využití použitých materiálů bude pokračovat.  

PS G7  

 

27. 9. 2004 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate technical units 

intended for such vehicles (Recast version) 

11641/03 ENT 128 CODEC 1022 

6115/04 CODEC 180 ENT 35 

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the type-approval of 

motor vehicles with regard to their re-usability, 

recyclability and recoverability and amending 

Council Directive 70/156/EEC 

7532/04 ENT 69 ENV 172 CODEC 398+COR1 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Ad1) EK připravuje novou verzi odrážející stav projednávání. Projednávání návrhu 

„rámcové“ směrnice dále pokračuje. Dosud se stále odkládá diskuse o přílohách XVI, 

XVII a XVIII. Otevřeny jsou ještě všechny články návrhu, jednání však bude pokračovat 

zejména nad čl. 3, 16, 17, 22, 23, 38 a o mechanismu transpozice technických předpisů 

EHK/OSN do legislativy ES. Co se týče rozsahu působnosti, neočekává se velká redukce 

spektra vozidel. Jednání kolem akreditace schvalovacích orgánů a zkušebních pracovišť 

pokračuje. 

Ad2) Pokračování jednání týkající se vyjasnění definic, specifikování pojmů ohledně 

označování součástí a materiálů, nabytí účinnosti směrnice – ČR podporuje objasnění 

definic a prodloužení implementační lhůty. 

PS G7  

 

26. 10. 2004 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate technical units 

intended for such vehicles (Recast version) 

11641/03 ENT 128 CODEC 1022  

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the type-approval of 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Ad1) Podle vývoje diskuse uplatněna připomínka k MD č.6 

Předloženy MD týkající se problematických oblastí – MD 2- schvalovací autority a 

zkušebny, MD 4- certifikáty shody 

MD 6- rozlišení „národního“ schválení vozidla a „individuálního“ ES schválení- ČR 

nepodporuje rozdělení, ale na schvalovací praxi v ČR nemá žádný význam 

Ad2) Podle vývoje diskuse uplatněna připomínka k prodloužení lhůty impelementace  

ČR podporuje prodloužení implementace na 72 měsíců z důvodů, že implementace 

postihuje větší množství subjektů. Souhlasí s požadavkem BE na získání více informací 
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motor vehicles with regard to their re-usability, 

recyclability and recoverability and amending 

Council Directive 70/156/EEC 

7532/04 ENT 69 ENV 172 CODEC 398 +COR1 

od EK k provádění recyklací vozidel a materiálů. 

PS G7  

 

23. 11. 2004 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to the use of 

frontal protection systems on motor vehicles and 

amending Council Directive 70/156/EEC 

13693/03 ENT 186 CODEC 1426 

14087/04 ECO 174 ENT 142 

MD č. 3 – COM (2003) 586 

2. Amended proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units intended for 

such vehicles 

14601/04 ENT 147 CODEC 1229                                 

(Presidency proposal) 

14469/04 ENT 145 CODEC 1216 

(amended Commission propos.–Recast version) 

3. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the type-approval of 

motor vehicles with regard to their re-usability, 

recyclability and recoverability and amending 

Council Directive 70/156/EEC 

7532/04 ENT 69 ENV 172 CODEC 398 + CORR 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Ad1) „General scrutiny reservation“ k celému návrhu a „scrutiny reservation k MD č.3 

MD není seznámeno s návrhem, je třeba nejdříve posoudit a prostudovat. 

Ad2) „Scrutiny reservation“ k 14469/04, požadovat vysvětlení k čl. 38, vypuštění bodu 

a) čl. 2 odst. 3,  

k bodu c) odst. 3 doplnit na „road mobile machinery“ 

ČR se ztotožňuje s úpravou, kromě definic podle odst. 20,21,22 – zde ČR považuje za 

lepší vrátit se k původním def. 

U definice technické zkušebny v odst. 26 je ČR pro zachování poslední varianty 

upraveného návrhu EK. 

MD 8 – ČR je pro pozdější zavádění platnosti směrnice na jiná vozidla než M1. 

14469/04 – vyjádření výhrady k prostudování materiálu. 

MD 1 – delegát  si v diskusi chce vyjasnit, kam tento návrh EK směřuje.  

Ad3) ČR podporuje prodloužení implementační lhůty směrnice z 36 na 60 resp. 72 

měsíců. 

Nově předkládáný doc. MD 2 nepřináší podstatnou změnu = souhlas ČR, dále ČR 

zastává názor, že by se měly prodloužit i lhůty podle čl. 11-Transpozice, z 12 na 24 

měsíců (odst. 1). 
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PS G7  

 

1. 12. 2004 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the type-approval of 

motor vehicles with regard to their re-usability, 

recyclability and recoverability and amending 

Council Directive 70/156/EEC 

7532/04 ENT 69 ENV 172 CODEC 398 + CORR + 

Presidenty dokument 

2. Amended proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units intended for 

such vehicles 

14601/04 ENT 147 CODEC 1229                                 

(Presidency proposal) 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Ad1) Dosaženo dohody nad čl. 4 – definice. Řešení sporných otázek se přesunulo na 

další jednání – 20.12. 2004. CZ nadále setrvává na svých pozicích. 

Ad2) Odsouhlaseny čl.1,7,9,10,12-15,18,20,25,26,28,29,34,36,37. Nad ostatními čl. 

návrhu panuje neshoda – další jednání. CZ nadále setrvává na svých výhradách k čl. 

38(definice approval autority) a k čl. 3 (definice komplete-vehicle) 

 

PS G7  

 

20. 12. 2004 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to the use of 

frontal protection systems on motor vehicles and 

amending Council Directive 70/156/EEC 

13693/03 ENT 186 CODEC 1426 

2. Amended proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units intended for 

such vehicles 

14601/04 ENT 147 CODEC 1229                                  

Lubomír Kincl 

(MD) 

Ad1) Poměrně široká shoda delegátů členských států nad textem návrhu i nad 

navrhovanými úpravami.  

 

Ad2) Nebylo dosaženo shody nad žádnou pasáží návrhu „rámcové“ směrnice mimo čl. 4. 

Jednání nepřineslo  výsledek a bude se v něm pokračovat.  

  2005   

COREPER I 12. 1. 2005 1. Common position adopted by the Council with a 

view to the adoption of a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 74/408/EEC relating to motor vehicles with 

regard to the seats, their anchorages and head 

restraints 

11935/04 ENT 113 CODEC 956, 

16185/04 ENT 162 CODEC 1354 

11935/04 ENT 113 CODEC 956 ADD1 + COR 1   

2. Common position adopted by the Council with a 

 Schváleno v bodech A 
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view to the adoption of a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 77/541/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States relating to safety belts and 

restraint systems of motor vehicles 

11934/04 ENT 112 CODEC 955, 

16186/04 ENT 163 CODEC 1355 

11934 ENT 112 CODEC 955 ADD1 + COR 1 + 

COR 2 (mt) 

3. Common position adopted by the Council with a 

view to the adoption of a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 76/115/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States relating to anchorages for 

motor-vehicle safety belts 

11933/04 ENT 111 CODEC 954, 

16187/04 ENT 164 CODEC 1356 

11933/04 ENT 111 CODEC 954 ADD 1 + COR1 

PS G7  

 

1. 2. 2005 Directive of the european parliament and of the 

council on the type-approval of motor vehicles with 

regard to their re-usability, recyclability and 

recoverability and amending Council 

Directive 70/156/EEC 

DS 38/05 (návrh Předsednictví) 

 

Amended proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units intended for 

such vehicles 

DS 33/05 

DS 37/05  

14601/04 ENT 147 CODEC 1229 

14469/04 ENT 145 CODEC 126 

Lubomír Kincl 

(MD) 

CZ je v případě definicí zastáncem výrazů definovaných a používaných v anglickém 

znění „rámcové“ směrnice 70/156/EHS, tj. „approval authority“ a „technical service“. 

K problému se vyslovilo více delegátů, většinou v různých interpretacích odvozených 

z překladů do národních jazyků. EK vysvětlila, že pojem „competent body“ je zaveden 

zcela úmyslně, jako širší významové označení pro orgán, který bude oprávněn 

k provádění předběžného hodnocení. CZ toto vysvětlení přijímá, nesouhlasíme pouze 

s pojmovým mixem „competent authority“. Ve věci definic však s konečnou platností 

rozhodnuto nebylo. 

Byla odsouhlasena definice „competent body“ v čl. 4. Prakticky všechny ostatní pasáže 

návrhu směrnice jsou ještě otevřeny pro další jednání. 

CZ bude zastávat svá již dříve prezentovaná stanoviska.  

PS G7  

 

16. 2. 2005 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the type-approval of 

 Věra Zázvorková 

(SZB) 

Ad1) PS projednala nové změny v návrhu směrnice provedené na základě 

pozměňovacích návrhů předložených poslanci EP. U většiny změn ČS souhlasily 
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motor vehicles with regard to their re-usability, 

recyclability and recoverability and amending 

Council Directive 70/156/EEC 

7532/04 ENT 69 ENV 172 CODEC 398+CORR 1 

DS 38/05  

MD č. 1  (LUP) 

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to the use of 

frontal protection systems on motor vehicles and 

amending Council Directive 70/156/EEC 

13693/03 ENT 186 CODEC 1426 

MD 2 z 9.2.20045 (EK) 

s navrženým kompromisem, nedořešená zůstává otázka lhůty v čl. 10.3. SZ Brusel 

doporučuje posoudit výsledky PS a v případě potřeby upravit na jejich základě pozici ČR 

k dosud nedořešeným otázkám.  

Ad2) U většiny nových návrhů se ČS shodly na kompromisním řešení, přetrvává výhrada 

IT k několika novým pozměňovacím návrhům. LuP má v úmyslu se k diskusi o 

zbývajících nedořešených otázkách vrátit při příštím zasedání PS. SZB doporučuje 

posoudit výsledky PS a v případě potřeby upravit na jejich základě pozici ČR k dosud 

nedořešeným otázkám.  

PS G7  

 

 

1. 3. 2005 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to the use of 

frontal protection systems on motor vehicles and 

amending Council Directive 70/156/EEC 

13693/03 ENT 186 CODEC 1426 

MD 2 (EK) z 9.2.2005 

2. Amended proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units intended for 

such vehicles 

14601/04 ENT 147 CODEC 1229 (návrh 

předsednictva - NL) 

DS 37/05  - návrh LUP 

DS 33/05 

14469/04 ENT 145 CODEC 1216 (pozměněný návrh 

EK – přepracovaná verze) 

 6115/04 CODEC 180 ENT 35 

 Ad1) Úpravy definic podle MD 3 byly přijaty. IT zopakovala svou výhradu k rozšíření 

rozsahu návrhu na vozidla nad 3,5 t. Mnoho technických požadavků se promítlo do textu 

směrnice již na základě nových návrhů předložených Výborem Rady podle MD 2. 

Podle výsledku jednání je zřejmé dosažení shody nad většinou pasáží návrhu.  

ČR nemá k nejaktuálnější podobě návrhu zásadní negativní připomínky. Pokud jde o 

návrhy na rozšíření rozsahu směrnice na vozidla nad 3,5 t, nepodporujeme je, protože 

hlavním záměrem návrhu bylo regulovat narůstající počet různých ochranných systémů 

na vozidlech M1 a N1, nikoliv na jiných kategoriích, kde by se mělo eventuálně jednat o 

úpravu jiným předpisem.  

Ad2) Jednání přineslo shodu nad čl. 21, ponechána rezerva pro jeho eventuální 

„vyladění“ podle návrhu DK. Čl. 22 uzavřen není,  bude se o něm ještě diskutovat, 

zejména s použitím návrhu jeho změny, kterou přislíbila vypracovat BE. Protože se 

prakticky otevřela opět problematika čl. 17, nelze očekávat uzavření diskusí nad 

„rámcovou“ směrnicí ani na příštím zasedání, plánovaném na 4.5. t.r. 

K otázkám obou článků je třeba, aby je delegát ČR konzultoval s domácími experty, a to 

jak na půdě MD, tak i technických zkušeben, kteří by měli být obeznámeni s názory 

průmyslových subjektů. Další postup ČR by měl reflektovat výsledky těchto konzultací 

COREPER I 6. a 8. 4. 2005 Directive of the european parliament and of the 

council on the type-approval of motor vehicles with 

regard to their re-usability, recyclability and 

recoverability and amending Council 

Directive 70/156/EEC 

7532/04 ENT 69 ENV 172 CODEC 398 + COR 1 

Ing. Petr Votoupal 

(SZB) 

COREPER návrh schválil. 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 10 

7602/05 ENT 37 ENV 137 CODEC 195 + ADD1 

PS G7  

 

4. 5. 2005 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to the use of 

frontal protection systems on motor vehicles and 

amending Council Directive 70/156/EEC  

13693/03 ENT 186 CODEC 1426 

2. Propodal for a Directive of  the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 74/408/EEC relating to motor vehicles with 

begard to the seats, their anchorages and head 

restraints 

11935/3/04 ENT 113 CODEC 956 REV3, ADD1 

3. Proposal for a Directive of the EP and of the 

Council on the approval of motor vehicles and thein 

trailers, and of systems, components and separate 

technical units intended for such vehicles 

14601/04 ENT 147 CODEC 1229 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Ad1) Legislativní projednávání návrhu ukončeno, dokument bude předán COREPERU 

dne 13.5.2005. 

Ad2) Změna stávající směrnice, rozšíření na další kategorie vozidel, sklopná sedadla, 

diskuse k zákazu montáže sedadel směřujících do strany a jeho vyjímek. EP vznesl 

několik pozměňovacích návrhů, neshodné stanovisko EP, EK a Rady – EK se společně 

s Radou nedomnívá, že je třeba dále zkoušet nebezpečnost sedadel směřujících do strany 

pro cestující ve všech druzích vozidel, na rozdíl od EP nechtějí omezovat montáže těchto 

sedadel. EK představila kompromisní návrh, se kterým souhlasí kromě FR, ES a IT 

všichni. Kompromisní návrh bude předložen do COREPERU s tím, že PS TH s ním 

souhlasí. 
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COREPER 13. 5. 2005 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to the use of 

frontal protection systems on motor vehicles and 

amending Council Directive 70/156 

13693/03 ENT 186 CODEC 1426 

8723/05 ENT 47 CODEC 321 + ADD1 

2. Propodal for a Directive of  the European 

Parliament and of the Council amending Council 

Directive 74/408/EEC relating to motor vehicles with 

begard to the seats, their anchorages and head 

restraints 

11935/3/04 ENT 113 CODEC956 REV3 +ADD1 

.8760/05 ENT 48 CODEC 332 + ADD 1 

3. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council 

amending Council Directive 77/541/EEC on the 

approximation of the laws of the Member States 

relating to safety belts and restraint systems of motor 

vehicles 

11934/3/2004 ENT 112 CODEC 955 REV 3 

8760/05/ENT 48 CODEC 332 

4. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council 

amending Council Directive 76/115/EEC on the 

approximation of the laws of the Member States 

relating to anchorages for motor-vehicle safety belts   

11933/3/04 ENT 111 CODEC 954 REV3 .8760/05 

ent 48 codec 332 +ADD 1 

 Ad1) Coreper návrh schválil. Další projednávání v EP dne 26.5.2005. 

Ad2-4) Coreper návrhy schválil.. Další projednávání v EP dne 26.5.2005. 
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Evropský 

parlament 

 

26. 5. 2005 

 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council 

amending Council Directive 74/408/EEC relating to 

motor vehicles with 

regard to the seats, their anchorages and head 

restraints 

11935/3/2004-C6-0031/2005-2003/0128(COD) 

Commission des transports et du tourisme  

 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council 

amending Council Directive 77/541/EEC on the 

approximation of the laws 

of the Member States relating to safety belts and 

restraint systems of motor 

vehicles 

11934/3/2004-C6-0029/2005-2003/0130(COD) 

Commission des transports et du tourisme  

 

Directive of the European Parliament and of the 

Council amending Council 

Directive 76/115/EEC on the approximation of the 

laws of the Member States relating to 

anchorages for motor-vehicle safety belts  

11933/3/2004-C6-0030/2005-2003/0136(COD) 

 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council 

amending Council Directive 76/115/EEC on the 

approximation of the laws 

of the Member States relating to anchorages for 

motor-vehicle safety belts 

COM(2003)0586-C5-0473/2003-2003/0226(COD) 

 2. čtení - přijato 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. čtení - přijato 

 

 

2. čtení - přijato 

 

 

 

 

 

1. čtení – přijato 

PS G7  

 

15. 6. 2005 Proposal for a Directive of the EP and of the Council 

on the approval of motor vehicles and thein trailers, 

and of systems, components and separate technical 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Jednání přineslo shodu nad některými detaily „rámcové“ směrnice. Pasáže, jakými je 

čl. 38, nový čl. 40b a některé další zůstaly otevřeny. Stejně tak nebyly podrobněji 

projednány všechny přílohy směrnice, včetně  dodatků. 
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units intended for such vehicles 

14601/04 ENT 147 CODEC 1229 

 – examination of the Annexes 

Delegát ČR bude s experty konzultovat novou variantu EK čl. 38, a také upravený soupis 

norem EN ISO/IEC v příloze č. 5, dodatek 1. O zařazení ustanovení o sankcích se 

delegát poradí s právníky MD. 

COREPER I 29. 6. 2005 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending Council Directive 

74/408/EEC relating to motor vehicles with regard to 

the seats, their anchorages and head restraints [second 

reading] Approval of the European Parliament's 

amendments (LA + S)  

10377/05 CODEC 537 ENT 81 + ADD 1 

 26.5.2005 EP odhlasoval v rámci druhého čtení dva pozměňovací návrhy, které by dle 

neformálního trialogu měly být pro Radu přijatelné. Návrh je předložen COREPERU 

k odsouhlasení, It a UK k němu přikládají svá prohlášení. 

MD vznáší výhradu – nemá český překlad dokumentu. 

J/L Group 30. 6. 2005 Directive of the European Parliament and of the 

Council on the approximation of the laws of the 

Member States relating to the measures to be taken 

against the emission of gaseous and particulate 

pollutants from compression-ignition engines for use 

in vehicles, and the emission of gaseous pollutants 

from positive-ignition engines fuelled with natural 

gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles 

PE-CONS 3617/05 ENT 44 ENV 169 CODEC 274 

OC 230 (13664/03 ENT 182 ENV 550 

CODEC 1419 + 7013/04 CODEC 309 ENT 54 ENV 

131 + new languages 13664/03 EXT 1 + 

SN 2148/04) 

Interinstitutional File 2003/0205 (COD) 

KRC ÚV Zástupce MD ani ÚNMZ se jednání nezúčastnili, nicméně vznesli své připomínky 

k textu prostřednictvím zástupce KRC ÚV. 

PS G7  

 

13. 7. 2005 1. Directive of the European Parliament and of the 

Council on the approximation of the laws of the 

Member States relating to the measures to be taken 

against the emission of gaseous and particulate 

pollutants from compression-ignition engines for use 

in vehicles, and the emission of gaseous pollutants 

from positive-ignition engines fuelled with natural 

gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles 

PE-CONS 3617/05 

2. Amended proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of systems, 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Ad1) Dohody nad technickým obsahem textu bylo dosaženo. EK doplňuje, že důležité je 

zveřejnění směrnice, neboť na tomto datu závisí možnost jejího vstupu v platnost. 

Zástupce EK komentoval, že některé CS mají zaveden automatický způsob transpozice a 

připravují se opatření, podle nichž bude dosavadní způsob transpozice změněn. 

Projednávání „emisní“ směrnice je v PS pro TH – motorová vozidla ukončeno. 

Ad2) Diskuse o čl. 27 byly ukončeny souhlasem s textem UK. Rozhodnutí o vložení 

nového čl. 40b, bylo ponecháno na jednání COREPER. 

Čl. 30 byl s malými úpravami a s výhradou k ustanovením odsouhlasen. 

Stávající čl. 40b byl z textu směrnice vyškrtnut. 

U čl. 42 bylo rozhodnuto o ponechání lhůty 12 měsíců pro přijetí a publikaci směrnice 

členskými státy.  

Je třeba jednotně rozhodnout, jak interpretovat ustanovení směrnice 2001/95/ES, protože 
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components and separate technical units intended for 

such vehicles 

Přezkoumávání příloh. 

14601/04 ENT 147 CODEC 1229, 

10208/05 ENT 77 CODEC 517 

 

 

 

nevyjasněné otázky mohou v budoucnu způsobit velké problémy. 

Pokud jde o přílohu XVI, je vhodné opětovně konzultovat názor tuzemských výrobců a 

zkušeben se zřetelem k postoji samotného MD, který není vzdálen stanovisku EK. 

J/L Group 20. 7. 2005 Directive of the European Parliament and of the 

council on the type-approval 

of motor vehicles with regard to their re-usability, 

recyclability and recoverability and 

amending Council Directive 70/156/EEC 

PE-CONS 3634/05 ENT 63 ENV 257 CODEC 447 

OC 359 (7532/04 ENT 69 ENV 172 CODEC 398; 

7956/05 CODEC 244 ENT 41 ENV 151) 

Interinstitutional File 2004/0053 (COD) 

Dr. Kramoliš, 

(KRC ÚV) 

Lubomír Kincl 

(MD) 

 

J/L Group 28. 7. 2005 Directive of the EP and of the Council on the 

approximation of the laws of the Member States 

relating to the measures to be taken against the 

emission of gaseous and particulate pollutants from 

compression-ignition engines for use in vehicles, and 

the emission of gaseous pollutants from positive-

ignition engines fuelled with natural gas or liquefied 

petroleum gas for use in vehicles 

PE-CONS 3617/05 ENT 44 ENV 169 CODEC 274 

OC 230 (13664/03 ENT 182 ENV 550 

CODEC 1419 + 7013/04 CODEC 309 ENT 54 ENV 

131 + new languages 13664/03 EXT 1 + 

SN 2148/04) 

Interinstitutional File 2003/0205 (COD) 

KRC ÚV Zástupce MD ani ÚNMZ se jednání nezúčastnili, nicméně vznesli své připomínky 

k textu prostřednictvím zástupce KRC ÚV. 

J/L Group 13. 9. 2005 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council relating to the use of fronta 

protection systems on motor vehicles and amending 

Council Directive 70/156/EEC 

PE -CONS 3640/05 ENT 83 CODEC 545 OC 458 

Dr.Kramoliš (KRC 

ÚV) 
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(13693/03 ENT 186 CODEC 1426 + 9196/05) 

Interinstitutional File 2003/0226 (COD) 

PS G7  

 

14. 9. 2005 Amended proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the approval of 

motor vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units intended for 

such vehicles 

10208/05 ENT 77 CODEC 517 

14601/04 ENT 147 CODEC 1229 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Projednávání novely této „rámcové“ směrnice probíhá v této PS již více než 2 roky a 

dosud nebylo dosaženo konečné podoby. Projednávání se již po několikáté soustředilo 

prakticky výhradně na čl. 38 – Notifikace schvalovacích orgánů, který je jedním z 

klíčových bodů směrnice. 

Postoj k otázkám kolem čl. 38 záleží na znění další verze textu, připravované ES 

s asistencí EK. CZ zareaguje podle nového znění, nicméně se dá předpokládat, že na EK 

koncipované podstatě článku se nic zásadního nezmění. CZ bude tedy připravena 

zopakovat své výhrady ke komplikovanosti a věcné nepřesnosti textu.  

PS G7  

 

28. 9. 2005 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on the approval of motor vehicles 

and their trailers, and of systems, components and 

separate technical units intended for such vehicles 

(Recast version) 

10208/05 ENT 77 CODEC 517 

14601/04 ENT 147 CODEC 1229 

 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Projednávání se již poněkolikáté soustředilo hlavně na problematiku čl.38 - Stanovení 

technických zkušeben, který je pod tímto upraveným názvem diskutován v nově 

pojímané kapitole XVI. - Stanovení a notifikace technických zkušeben. Diskutován byl 

dále nově vřazený čl. 10A - Zkoušky vyžadované pro ES schválení typu. 

Pře konstatování shody nad podstatnými prvky čl. 38 i čl. 10A budou dále projednávány 

dosud neuzavřené detaily (odst. 3 čl. 38) bylo schváleno doplnění čl. 36. 

COREPER I 5. 10. 2005 10- Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council relating to the use of 

frontal protection systems on motor vehicles and 

amending Council Directive 70/156/EEC (LA) (first 

reading) 

= Adoption of the legislative act  

PE-CONS 3640/05 ENT 83 CODEC 545 OC 458 

+ COR 1 (fi) + REV 1 (de) 

12814/05 CODEC 819 ENT 122 

 Přijato. 

PS G7  

 

12. 10. 2005 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on the approval of motor vehicles 

and their trailers, and of systems, components and 

separate technical units intended for such vehicles 

(Recast version) 

10208/05 ENT 77 CODEC 517 

 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Diskuse k novému čl. 29A vyústila ve vyjasnění mnoha sporných otázek, současně 

nastolila nové problémy, které bude nutné projednávat.  

Dokument MD 1 (odst. 2A čl. 36) byl po vyškrtnutí slova „příloh“ odsouhlasen, podobně 

jako MD 2, týkající se čl. 38. MD 3 (dílčí úpravy čl. 38) bude projednáván na příští 

schůzce; MD 4 (sladění se směrnicí 1999/37/ES) byl prakticky zamítnut. Další 

projednávání se očekává u dokumentu MD 6 (soulad se změnovými směrnicemi ES a 

předpisy EHK, které akceptovala EU), neboť presentující NL nebylo přítomno. 

PS G7  

 

25. a 26. 10. 

2005 

Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on the approval of motor vehicles 

Lubomír Kincl 

(MD) 
CZ souhlasí se zařazením nového čl. 29A. Podporujeme doplněk podle MD 2 DE 

z 19.10.2005 o začlenění věty, upravující pozici žadatele ze států mimo EU. 
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and their trailers, and of systems, components and 

separate technical units intended for such vehicles 

(Recast version) 

10208/05 ENT 77 CODEC 517 

13454/1/05 REV 1 ENT 130 CODEC 902 

Doporučujeme dále nahradit text odst. 6 MD 1 zněním, uvedeným v odst. 7 MD 2 DE. 

Pokud by se diskuse ještě vrátila k MD 4 PL z 5.10.2005, CZ je připravena jej podpořit. 

K čl. 36, resp. k vložení nového odst. 2A (použití systému schvalování ES na vozidla 

vybavená jiným motorem než spalovacím) se CZ staví souhlasně. 

Pozice CZ vůči dosud otevřeným a neprojednávaným pasážím směrnice se nemění. 

  2006  
 

PS JLG 10. 11. 2006 Common position adopted by the Council with a 

view to the adoption of a Directive of the 

European Parliament and of the Council establishing 

a framework for the approval of motor 

vehicles and  hein trailers, and of systems, 

components and separate technical units intended for 

such vehicles („Framework Directive“) 

9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423 (SN 

2841/2/06 REV 2 EXT 1) 

Interinstitutional File 2003/0153 (COD) 

JUDr. Kramoliš 

(KRC ÚV) 

Finalizace anglického znění textu, zohledněny terminologické připomínky ÚNMZ. 

CRP I 1. 3. 2006 Proposal for a Council Decision amending Decisions 

2001/507/EC and 2001/509/EC with a view of 

making UN/ECE Ragulations 109 and 108 on 

retreaded tyres compulsory 

16100/04 ENT 160 ECO 204 

6610/06 ENT 35 ECO 26 

9916/05 ENT 69 ECO 72 OC 393   

+ REV 1 (sl) 

Proposal for a Council Decision on the accession of 

the Community to United Nations Economic 

Commission for Europe Ragulation  No55 on 

provisions concerning the approval of mechanical 

coupling compoments of combinations of vehicles 

6158/05 ENT 19 ECO 11 

+ REV 1 (fr) 

+ REV 2 (pl) 

+ REV 3 (en, it,da,el,es,pt,fi,lv,lt,hu,mt, sl) 

6613/06 ENT 36 ECO 27 

SZB 
Návrhy rozhodnutí byly všemi ČS včetně ČR schváleny. Pozice ČR se nemění. 

 



 

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 

 

 

 17 

11233/05 ENT 98 ECO 86 OC 548  

CRP I 6. 12. 2006 Proposal for a Directive of the European Parlament 

and of the Council establishing a framework for the 

approval of motor vehicles and their trailers, and of 

systemes, components and separate technical units.  

9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423 

+REV 1 (el) 

+REV 2 (hu) 

15866/06 CODEC 1408 ENT 148 

 

SZB 
Rada se domnívá, že její společný postoj, který je výsledkem rozsáhlé přípravné práce a 

jednání od roku 2003 a který má plnou podporu Komise, je zcela v souladu s cíli 

navrhované směrnice. Cíly jsou především objasnit platné správní ustanovení a předpisy, 

zlepšit konkurenceschopnost automobilového průmyslu v celosvětovém měřítku, 

uskutečnění vnitřního trhu, zlepšení bezpečnosti provozu.  

Směrnice zakládá harmonizovaný rámec, pokrývající administrativní ustanovení a 

všeobecné technické požadavky pro vozidla a jejich komponenty, které mají usnadnit 

registraci, prodej a uvádění do provozu dotčených vozidel uvnitř EU. Směrnice 

nahrazuje národní schvalovací systémy pro vozidla schvalovací procedurou EU. 

  2007  
 

IMCO 23. 1. 2007 Proposal for a Directive of the European Parlament 

and of the Council establishing a framework for the 

approval of motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate technical units.  

9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423 

15866/06 CODEC 1408 ENT 148 

 
Dá se předpokládat, že projednávání tohoro návrhu proběhne v druhém čtení hladce. 

Zpravodaj respektuje změny provedené Radou a body, které hodlá doplnit, jsou 

předjednány s Komisí, případně vycházejí z již příjatých procedurálních rohodnutí 

(komitologie). 

PS G7 5. 3. 2007 Proposal of a Directive of the European Parlament 

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“) 

9911/3/06REV 3 ENT 84 CODEC 561 

Lubomír Kincl 

(MD) 
Byly probírány jednotlivé navrhované úpravy podle dokumentu. Změny v textu návrhu 

odrážejí především nové skutečnosti, které se objevily v průběhu vytvoření směrnice, 

jako je přistoupení Bulharska a Rumunska k EU, a také požadavky vycházející z nutnosti 

sladění směrnice s rozhodnutím 1999/468/ES o postupech pro výkon implementačních 

kompetencí svěřených Komisi. Dále se změny týkají nově včleňovaných požadavků na 

úpravy pasáží o konstrukci vozidel pro osoby se sníženou pohyblivostí, a ustanovení o 

prodeji a označování dílů, které by mohly ovlivnit bezpečnost vozidla.  

PS G7 28. 3. 2007 Proposal of a Directive of the European Parlament 

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“) 

9911/3/06 REV 3 ENT 84 CODEC 561 

Lubomír Kincl 

(MD), Ing. Jindra 

Kafková (ÚNMZ) 

Změny v textu návrhu odrážejí především nové skutečnosti, které se objevily v průběhu 

vytváření směrnice, jako je přistoupení Bulharska a Rumunska k EU, a také požadavky 

vycházející z nutnosti sladění směrnice s rozhodnutím 1999/468/ES o postupech pro 

výkon implementačních kompetencí svěřených Komisi. Dále se změny týkají nově 

včleňovaných požadavků na úpravy pasáží o konstrukci vozidel pro osoby se sníženou 

pohyblivostí,              a  ustanovení o prodeji a označování dílů, které by mohly ovlivnit 

bezpečnost vozidla. 

Vzhledem k roční přestávce v projednávání této směrnice v pracovní skupině pro 

technickou harmonizaci nebyly pozice EK, ČS a právní služby k návrhu známé, 

s výjimkou námětu AT na drobnou úpravu znění čl. 9 odst. 2 – nový pododstavec 
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(vícestupňové schvalování typu).  ČR nemá s textem v nejaktuálnější úpravě žádný 

zásadní problém. Nedořešený zůstává návrh nové tabulky k příloze XI - vozidla pro 

invalidní vozíky a také návrh EP na zařazení mobilních strojů do čl. 2.2 návrhu směrnice  

PS G7 3. 4. 2007 Proposal of a Directive of the European Parlament 

and of the Council establishing a framework for the 

approval of motor vehicles and their trailers, and of 

systéme, components and separate technical units 

intended for such vehicles („Framework Directive“) 

9911/3/06 REV 3 ENT 84 CODEC 561 

Lubomír Kincl 

(MD), Ing. Jindra 

Kafková (ÚNMZ) 

Hlavním tématem schůzky bylo dokončení projednávání otevřených témat z minulého 

týdne.Kromě rekapitulace výsledků pn EP podle dokumentu MD č.3/07 se projednávaly 

připomínky a návrhy k čl.31 – Součásti a vybavení, které by mohly představovat 

významné riziko pro správnou funkci základních systémů (MD č.2/07 z 29.3.07 a MD 

č.4/07 z 30.3.07), k čl.3 – mobilní stroje, a také přílohy IV.a XIX. směrnice ve vazbě na 

čl. 45 odst. 3a. 

IMCO 10. - 12. 4. 

2007 

Proposal of a Directive of the European Parlament 

and of the Council establishing a framework for the 

approval of motor vehicles and their trailers, and of 

systéme, components and separate technical units 

intended for such vehicles („Framework Directive“) 

9911/3/06 REV 3 ENT 84 CODEC 561 

 
Cílem rámcové směrnice o schvalování mortorových vozidel je především simplifikace 

acquis, především s ohledem na ulehčení práce národních schvalovacích autorit pro 

obdobné postupy při schvalování osobních vozidel, autobusů, nákladních vozidel a 

specifických vozidel. Cílem je především zjednodušení procedur, zvýšení bezpečnosti a 

úspora finančních prostředků při schvalovacích procedurách. 

PS G7 20. 4. 2007 Proposal of a Directive of the European Parlament 

and of the Council establishing a framework for the 

approval of motor vehicles and their trailers, and of 

systéme, components and separate technical units 

intended for such vehicles („Framework Directive“) 

9911/3/06 REV 3 ENT 84 CODEC 561 

Ing. Dolejší (SZB) 
Pracovní skupina schválila pozměňovací návrhy RP, návrh rámcové smětnice tak může 

být předložen COREPERu a schválen Radou. 

CRP I 27. 4. 2007 Proposal of a Directive of the European Parlament 

and of the Council establishing a framework for the 

approval of motor vehicles and their trailers, and of 

systéme, components and separate technical units 

intended for such vehicles („Framework Directive“) 

9911/3/06 REV 3 ENT 84 CODEC 561 

 
Návrh směrnice si klade za cíl nahradit národní schvalovací systémy pro vozidla 

schvalovací procedurou založenou na principu totální harmonizace. Jednání o návrhu 

probíhá již dva roky. Kompromisní dokument předsednictví zapracovává pozměňovací 

návrhy EP a má i podporu ĆS. PS dne 20.4. konstatovala, že všechny ČS souhlasí 

s návrhem, dokument by tedy měl projít bez diskuse. 

CRP I 18. 7. 2007 Proposal of a Directive of the European Parlament 

and of the Council establishing a framework for the 

approval of motor vehicles and their trailers, and of 

systéme, components and separate technical units 

intended for such vehicles („Framework Directive“) 

9911/3/06 REV 3 ENT 84 CODEC 561 

 
Přijato v bodech I bez diskuse. 

2186.Rada pro 

všeobecné a 

vnější 

23. 7. 2007 Proposal of a Directive of the European Parlament 

and of the Council establishing a framework for the 

approval of motor vehicles and their trailers, and of 

 
Přijato bez diskuse. 
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záležitosti systéme, components and separate technical units 

intended for such vehicles („Framework Directive“) 

9911/3/06 REV 3 ENT 84 CODEC 561 

Text směrnice byl dne 9.10.2007 zveřejněn v OJ L 263 jako Směrnice EP a Rady 

2007/46/ESze dne 5. září 2007,kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových 

vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných 

technických celků určených pro tato vozidla. 

PS G7 8. 11. 2007 Propsal for a Regulation on Type-Approval of 

Hydrogen Powered Vehicles and Ämending Directive 

2007/46/ 

- 13927/07  

- Annex to 13927/07 (Impact Assesment) 

Ing. P. Votoupal 

(SZB) 

Komise představila návrh Nařízení a hodnocení dopadu, diskuse k jednotlivým článkům 

legislativního návrhu proběhne na dalším jednání. K dalšímu jednání by tedy ČR měla 

mít připraveny pozice k jednotlivým ustanovením návrhu a návrh vystoupení, pokud 

bude potřebné.   

PS G7 26. 11. 2007 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the protection of 

pedestrians and other vulnerable road users. 

 - Presentation of the Proposal and of the 

Impact  Assessment by the Commission. 

Doc. 13895/07 ENT 124 DROIPEN 90  

  CODEC 1066 + ADD 1 + ADD 2. 

 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-Approval of  

hydrogen powered motor vehicles and amending 

Directive 2007/46/EC. 

-Examination of the Proposal and of the Impact 

Assessment by the Commission. 

Doc. 13927/07 ENT 127 ENV 519 CODEC 1075 + 

ADD 1 + ADD 2. 

 Ad1) 

 

 

Ad2) 

PS G7 4. 12. 2007 
1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o schvalování typu motorových vozidel pháněných 

vodíkem a o změně směrnice 2007/46/ES. 

Pokračování prozkoumávání návrhu.                                                                   

DS 1066/07 ENT ENV CODEC z 3.12.2007 

2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o ochraně chodců a jiných zranitelných účastníků 

silničního provozu. 

L. Kincl (MD) Ad1) Pokračování projednávání paragrafovaného znění návrhu. ČR má stále 

registrovanou parlamentní výhradu k přezkumu. V návaznosti na náročnost tuzemského 

legislativního procesu ČR nadále doporučuje stanovit v čl. 14 (Sankce za nesoulad) lhůtu 

pro notifikaci sankčních ustanovení místo 18 měsíců, uvedených v hranaté závorce, 24 

měsíců. 

Ad2) Pokračování projednávání paragrafovaného znění návrhu, přílohy dosud 

neprojednávány. ČR nemá další konkrétní výhrady k předkládanému návrhu nařízení 

pouze znovu uplatní svou žádost o prodloužení lhůty pro notifikaci sankčních ustanovení 

v čl. 13 odst. 1 z 18 měsíců na 24 a zváží svou „parliamentary scrutiny reservation“. 
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Pokračování prozkoumávání návrhu.  

13895/07   ENT 124 DRIPEN 90 CODEC 1066 

+ ADD 1 + ADD 2 

  

2008 
  

PS G7 29. 1. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-Approval of 

hydrogen powered motor vehicles and amending 

Directive 2007/46/EC 

- Continuation of the examination of the Proposal 

13927/07 ENT 127 ENV 519 CODEC 1075 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the protection of 

pedestrians and other vulnerable road users 

- Continuation of the examination of the Proposal 

13895/07 ENT 124 DROIPEN 90 CODEC 1066 

L. Kincl (MD) Ad1) Pokračování projednávání paragrafovaného znění návrhu. SIPRES předpokládá 

dosažení dohody v 1.čtení EP v červenci 2008. ČR po uplatnění své připomínky 

k notifikaci sankčních opatření v čl. 14 vyčká stanoviska EK a nemá v úmyslu vstupovat 

na příštích zasedáních s nějakým principiálním návrhem. Z konzultací s technickou 

zkušebnou rovněž nevyplynuly náměty, které by bylo vhodné při projednávání návrhu 

nařízení prezentovat a sofistikovanější technické otázky je na místě sledovat při 

diskusích o implementačním nařízení. Navíc není pravděpodobné, že by po jednání dne 

29.1. prodělal vlastní text návrhu jakékoliv důležité změny. Po obdržení oficiální 

informace z parlamentního výboru může ČR stáhnout svou výhradu k přezkoumání 

Parlamentem. 

Ad2) Pokračování projednávání paragrafovaného znění návrhu. ČR se bude zabývat 

problematickými body, které vyplynuly z jednání. V případě čl. 13 bude ČR nadále trvat 

na 24 měsíční lhůtě pro notifikaci sankčních ustanovení. Po obdržení oficiální informace 

může ČR stáhnout svou výhradu pro přezkoumání návrhu parlamentem. Pokud jde o 

další diskutované části návrhu nařízení, má ČR flexibilní stanovisko. 

PS G7 27. 2. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-Approval of 

hydrogen powered motor vehicles and amending 

Directive 2007/46/EC 

- Continuation of the examination of the Proposal 

13927/07 ENT 127 ENV 519 CODEC 1075 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the protection of 

pedestrians and other vulnerable road users. 

- Continuation of the examination of the Proposal 

13895/07 ENT 124 DROIPEN 90 CODEC 1066 

L.Kincl (MD) Ad1) PS projednávala kompromisní text předložený SIPRES a zohledňující dosavadní 

vývoj jednání. ČR stáhla svou parlamentní výhradu. ČR s aktuálně upraveným zněním 

návrhu souhlasí, nebude již opakovat svou výhradu k čl. 4 (Notifikace sankčních 

ustanovení). 

Ad2) PS pokračuje v projednávání paragrafovaného znění návrhu. ČR nemá k závěrům 

přijatým PS k jednotlivým projednávaným částem připomínky, bude sledovat vývoj textu 

čl. 9 odst. 2, kde považuje uvedenou lhůtu pro nabytí účinnosti opatření směřujících 

k zákazu registrace a prodeje nových vozidel za příliš krátkou. 

PS G7 4. 3. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-Approval of 

hydrogen powered motor vehicles and amending 

L. Kincl (MD) Ad1) PS projednávala ppč, které byly v návaznosti na předchozí jednání zapracovány do 

nového kompromisního znění rozeslaného SIPRES. ČR s tímto zněním souhlasí. 

Ad2) PS projednávala kompromisní znění návrhu zpracované SIPRES na základě 
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Directive 2007/46/EC 

- Continuation of the examination of the Proposal 

DS 288/08 ze 3.3.2008 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the protection of 

pedestrians and other vulnerable road users. 

- Continuation of the examination of the Proposal 

DS 283/08 z 28.2.2008 

výsledků předchozích jednání se stanovisky ČS uvedenými formou ppč. Lhůta uvedená 

v čl. 9 odst. 2 je navržená EK je pro ČR přijatelná, ČR souhlasí s úpravami dohodnutými 

PS u jednotlivých projednávaných částí návrhu. 

PS G7 26. 3. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-Approval of 

hydrogen powered motor vehicles and amending 

Directive 2007/46/EC 

- Continuation of the examination of the Proposal 

DS 323/08 ze 14.3.2008 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the protection of 

pedestrians and other vulnerable road users. 

- Continuation of the examination of the Proposal 

DS 305/08 ze 14.3.2008 

L. Kincl (MD) Ad1) PS projednávala pozměňovací návrhy předložené EP. Se změnami navrhovanými 

podle „draftu“ EP nemá ČR podobně jako EK a většina ostatních zemí žádné problémy. 

Ad2) PS projednávala pozměňovací návrhy EP a pozměňující návrh EK zohledňující 

stanovisko automobilového průmyslu pokud jde o technické požadavky se vztahem 

k pasivní bezpečnosti. ČR další připomínky k návrhu nemá. 

PS G7 8. 4. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-Approval of 

hydrogen powered motor vehicles and amending 

Directive 2007/46/EC 

- Continuation of the examination of the Proposal 

DS 323/08 ze 14.3.2008 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the protection of 

pedestrians and other vulnerable road users. 

- Continuation of the examination of the Proposal 

DS 305/1/08 z 31.3.2008 

L. Kincl (MD) Ad1) V návaznosti na předchozí jednání PS byl projednáván nový kompromisní text, 

včetně pozměňovacích návrhů EP. PS dosáhla konsensu v zásadních otázkách návrhu, 

zbývající detaily budou doprojednány na další PS G7. 

Ad2) PS projednávala v návaznosti na výsledky minulého jednání pozměňovací návrhy 

EK a některých ČS na konkrétní úpravy jednotlivých čl. návrhu.ČR nemá k dohodnutým 

úpravám připomínky. 

PS G7 30. 4. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-Approval of 

hydrogen powered motor vehicles and amending 

Directive 2007/46/EC 

- Continuation of the examination of the Proposal 

L. Kincl (MD) Ad1) PS ukončila projednávání návrhu a udělila SIPRES mandát k projednání 

zbývajících detailů s EP. Návrh by měl být předložen na plenární zasedání EP v červnu 

t.r. SIPRES plánuje před tímto hlasováním ještě jedno zasedání PS G7 dne 17.6.08.PS 

G7 ukončila projednávání návrhu, naprostá většina sporných otázek byla vyřešena. PS 

udělila SIPRES mandát k projednání z EP – SIPRES avizovalo uskutečnění 
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DS 305/2/08 REV 2 z 18.4.2008 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the protection of 

pedestrians and other vulnerable road users. 

- Continuation of the examination of the Proposal 

DS 323/2/08 REV 2 z 18.4.2008 

neformálních trialogů s EP a EK v květnu a v červnu. Plenární zasedání EP by mělo o 

návrhu hlasovat v červnu t.r. ČR souhlasí s texrem dokumentu přijatým na této PS. 

SIPRES plánuje před tímto hlasováním ještě jedno zasedání PS G7 dne 17.6.08. 

Ad2) PS udělila SIPRES mandát k projednání z EP – SIPRES avizovalo uskutečnění 

neformálních trialogů s EP a EK v květnu a v červnu. Plenární zasedání EP by mělo o 

návrhu hlasovat v červnu t.r. ČR souhlasí s texrem dokumentu přijatým na této PS. 

SIPRES plánuje před tímto hlasováním ještě jedno zasedání PS G7 dne 17.6.08. 

CRP I 28. 5. 2008 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on the protection of pedestrians 

and other vulnerable road users (LA) (First reading) 

- Approval of the compromise text 

13895/07 ENT 124 DROIPEN 90 CODEC 1066 

9730/08 ENT 102 DROIPEN 49 CODEC 629 

SZB Na základě výsledků neformálního trialogu s EP dne 14. 5. 2008 předložilo SIPRES 

COREPERu ke schválení kompromisní znění návrhu odsouhlasené jednotlivými ČS 

(včetně ČR) s cílem předložit návrh do 1. čtení v EP v červnu t. r. COREPER text přijal 

v bodech I bez diskuse. 

PS G7 10. 6. 2008 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on type-approval of hydrogen 

powered motor vehicles and amending Directive 

2007/46/EC 

- Examination of compromise proposals in 

preparation of informal trilogue. 

13927/07 ENT 127 ENV 519 CODEC 1075 + 

document to follow. 

Ing. P. Votoupal 

(SZB) 

PS ukončila projednávání návrhu. V několika posledních problémových bodech obdrželo 

SIPRES od ČS mandát k jednání s EP. 
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PS G7 17. 6. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-approval of 

hydrogen powered motor vehicles and amending 

Directive 2007/46/EC 

- Results of the informal Trialogue on 10 June 2008 

- Examination of outstanding questions 

13927/07 ENT 127 ENV 519 CODEC 1075 

2. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning type-

approval requirements for the general safety of motor 

vehicles 

- Presentation of the Proposal and of the Impact 

Assessment Study by the Commission 

10099/08 ENT 113 ENV 334 CODEC 687 + ADD 1 

+ ADD 2 

L. Kincl (MD) Ad 1) SIPRES informovalo PS, že bylo v rámci trialogu dosaženo dohody o konečném 

znění dokumentu a ten bude dne 18.6.2008 předložen do jednání COREPERu mezi body 

bez diskuse. 

Ad 2) EK představila nový návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích 

na schvalování typu motorových vozidel z hlediska všeobecné bezpečnosti a současně i 

dopadová studie EK tohoto návrhu. 

COREPER I 18. 6. 2008 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on type-approval of hydrogen 

powered motor vehicles and amending Directive 

2007/46/EC (LA) (First reading) 

= Approval of the compromise text 

13927/07 ENT 127 ENV 519 CODEC 1075 

10574/08 ENT 120 ENV 364 CODEC 755 

SZB Návrh přijat v bodech I bez diskuse a bude předložen do 1. čtení v EP ve dnech 1.- 

4. 9. 2008. 

 

Plenární 

zasedání EP 

18. 6. 2008 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on the protection of pedestrians 

and other vulnerable road users 

 Návrh byl přijat v 1. čtení.  

PS G7 7. 7. 2008 1. Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning type-

approval requirements for the general safety of motor 

vehicles. 

- Examination of the Impact Assessment Study and of 

the Proposal 

10099/08 ENT 113 ENV 334 CODEC 687 + ADD 1 

+ ADD 2 

2. Draft Commission Directive ../.../EC of [...] 

amending, for the purposes of its adaptation to 

technical progress, Council Directive 76/756/EEC 

Ing. P. Votoupal 

(SZB), L. Kincl 

(MD), Ing. 

Kafková, M. Fišer 

(ÚNMZ) 

Ad1) EK představila dopadovou studii k předloženému návrhu a proběhla první obecná 

diskuse 

 

Ad 2) Diskutován byl návrh směrnice  EK,  kterou se pro účely přizpůsobení 

technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení 

a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Návrh je, 

z technického hlediska tj. přijetí změn dle předpisu EHK OSN č. 48  především v oblasti 

montáže vyhrazených denních světlometů (DRL) a adaptivních předních světlometů,  

bezproblémový.  Z technického hlediska návrh nepředstavoval problém, diskutovány 

byly procedurální otázky  v souvislosti s čl. 25 preambule rámcové směrnice 

2007/46ES, který se odvolává na bod 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení 
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concerning the installation of lighting and light-

signalling devices on motor vehicles and their trailers 

právních předpisů. Podle tohoto bodu jsou ČS vyzývány k sestavování tzv. srovnávacích 

tabulek. Povinnost, odrážející bod 34 interinstitucionální dohody předkládat tyto tabulky 

je zakotvena v čl. 3.1  návrhu Směrnice. Některé ČS (PT, ES a MT), které se opakovaně 

brání poskytování  těchto tabulek nesouhlasí se stávajícím znění čl. 3.1 a požadují, aby 

v této věci rozhodl COREPER I. 

CRP I 17. 7. 2008 Draft Commission Directive ../.../EC of [...] 

amending, for the purposes of its adaptation to 

technical progress, Council Directive 76/756/EEC 

concerning the installation of lighting and light-

signalling devices on motor vehicles and their trailers 

– Décision de ne pas s'opposer à l'adoption 

10927/08 ENT 143 

11612/08 ENT 169 

SZB Na základě požadavku PT za podpory UK, MT, LV, ES a GR, které se brání 

zpracovávání transpozičních tabulek a nesouhlasí se stávajícím zněním čl. 3.1 byl tento 

bod přeřazen na jednání Coreperu I 17.7.2008 do bodů „II“ s rozpravou. ES sdělilo, že je 

neakceptovatelné určit tuto povinnost mimo základní akt, což podpořila většina ČS. 

Právní služba Rady označila postup EK za překračování jejích pravomocí. Zároveň 

sdělila, není možné návrh upravit vypuštěním odkazu na korelační tabulky. Návrh lze 

pouze buď schválit nebo zamítnout. FR PRES navrhlo dvě možnosti řešení. (1) Postoupit 

tento problém Radě ministrů k rozhodnutí, zda zamítnout či nezamítnout předložené 

návrhy, nebo (2) souhlasit s návrhy a vypracovat deklaraci Rady, ve které bude vyjádřen 

nesouhlas ČS s tímto postupem Komise. Na základě následné diskuse předsednictví 

požádalo členské státy o indikativní sdělení, ke které z navržených variant se členské 

státy kloní. Předsednictví tuto diskusi uzavřelo s tím, že se k této problematice Coreper 

vrátí ještě  

na svém příštím zasedání, tedy dne 23. července 2008, kdy by členské státy měly 

potvrdit svou finální pozici. 

Srovnávací tabulky ČR vypracovává a předkládá ke každému transpozičnímu předpisu, a 

proto nemá problém se stávajícím zněním čl. 3.1. Nicméně z principiálního hlediska 

může podpořit ty ČS, které uplatňují výhradu vůči nedodržení interinstituciální dohody 

ze strany EK.  

PS G7 22. 7. 2008 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council concerning type-approval 

requirements for the general safety of motor vehicles 

– Further examination of the proposal: 

– Tyres (Articles 8, 9 and Annex I) 

– Articles 1 to 7 (Questions unresolved) 

– Articles 12 to 16 (If there is still time) 

11726/08 ENT 173 ENV 443 CODEC 958 to follow 

shortly 

L. Kincl (MD), Ing. 

P. Votoupal (SZB) 

FRPRES prezentovalo zprávu EK k implementaci nařízení. Tato zpráva uvádí kromě 

zopakování cílů nového nařízení zejména seznam položek z oblasti konstrukce vozidel, 

které by mohly být nahrazeny předpisy EHK/OSN. Dále PS G7 pokračovala 

v projednávání paragrafovaného znění  návrhu. Výhrada přezkumu ze strany ČR trvá, 

stejně jako její připomínky k čl. 8 a Příloze I, části B a C (vhodné uplatnit úlevy z hodnot 

hlučnosti pneumatik), ke lhůtám uváděným v čl. 11 (záleží na termínu zpracování 

implementačního nařízení ze strany EK) a k čl. 4 i 5(3) - během případné schůzky 

k vyjasnění terminologie těchto textů se bude ČR soustředit na zamezení možnosti věcné 

duplikace se směrnicí 2007/46/ES. Dále bude vhodné si ověřit znění dotčených předpisů 

EHK z pohledu sporných nebo opakujících se definic ve všech částech návrhu. 

CRP I 23. 7. 2008 Draft Commission Directive ../.../EC of [...] 

amending, for the purposes of its adaptation to 

SZB 
Projednávány byly výhradně procedurální otázky ( transpoziční tabulky). Cílem 

Coreperu bylo potvrzení finálních pozic jednotlivých členských států a určení dalšího 
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technical progress, Council Directive 76/756/EEC 

concerning the installation of lighting and light-

signalling devices on motor vehicles and their trailers 

10927/08 ENT 143 

postupu Rady. DE odmítlo hlasovat ve smyslu vyjádření nesouhlasu s tím, aby Komise 

návrh přijala.  

 

 

Rada pro justici 

a vnitro 

24. - 25. 7. 

2008 

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

amending, for the purposes of its adaptation to 

technical progress, Council Directive 76/756/EEC 

concerning the installation of lighting and light-

signalling devices on motor vehicles and their trailers 

 Rada rozhodla, že nebude bránit přijetí návrhu předloženého EK. Návrh byl zveřejněn 

v Úředním věstníku EU č. L 257 dne 25. 9. 2008 jako „Směrnice Komise 2008/89/ES ze 

dne 24. září 2008, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice 

Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových 

vozidel a jejich přípojných vozidel“. 
Plenární 

zasedání EP  

3. 9. 2008  Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on type-approval of hydrogen 

powered motor vehicles and amending Directive 

2007/46/EC (LA) (First reading) 

 Návrh byl přijat v 1. čtení v EP.  

PS G7 24. 9. 2008 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council concerning type-approval 

requirements for the general safety of motor vehicles 

11726/1/08 REV 1 LIMITE ENT 173 ENV 443 

CODEC 958 ze dne 8.9.2008 

 

L. Kincl (MD) PS pokračovala v 1. kole projednávání paragrafovaného znění návrhu. Nejdůležitější, ale 

také nejproblematičtější oblast představuje příloha 1, která se týká styku pneumatik 

s vozovkou za mokra (otázka hodnot valivého odporu). Zde se objevuje nejvíce 

protichůdných názorů. ČR zatím projednává hodnoty  v tabulkách s domácími 

zkušebnami dle vývoje návrhů a připomínek. ČR se přiklání spíše ke stanovisku IT, které 

je domácím expertům i průmyslu bližší. IT předložila konkrétní návrh, ve kterém vznesla 

výhradu k pasážím týkajícím se valivého odporu. V tabulce 2 (příloha 1, část B) navrhuje 

u C3 hodnotu 8 kg/t. Dále oceňuje práci EK, ale podotýká, že pro lidské zdraví je kromě 

hluku důležitá také bezpečnost dopravy. Všetšina ČS se k tomuto návrhu staví kladně.  

Další zasedání PS G7 se uskuteční 20. 10. 2008. Jedná se o poslední schůzku za FR 

PRES. 5. 11. bude návrh předán a dále projednáván pouze v rámci CZ PRES. 

PS G7 20. 10. 2008 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council concerning type-approval 

requirements for the general safety of motor vehicles 

doc. 10099/2/08 REV 2 ENT 113 ENV 334 CODEC 

687  

L. Kincl (MD), Ing. 

Votoupal (SZB) 

PS G7 pokračovala v projednávání paragrafovaného znění návrhu. Uzavřeny byly pouze 

závěrečné, víceméně formální články týkající se sankcí, vstupu v platnost, rušení, apod. 

Ke znění ostatních článků, stejně jako k příloze I. týkající se valivého odporu 

v pneumatikách, mají stále ČS i EK výhrady. ČR nemá k poslední verzi návrhu zásadní 

připomínky. Další jednání (poslední za FRPRES) je stanoveno na 15. 12. 2008, kde by 

CZ PRES mělo agendu oficiálně převzít. 
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PS G7 15. 12. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning 

type-approval requirements for the general safety 

of motor vehicles 

– Examination of the amendments passed by the 

European Parliament's IMCO Committee meeting on 

2 December 2008  

(summary document to follow) 

11726/3/08 REV 3 ENT 173 ENV 443 CODEC 958 

 

Reform of the Article 133 Committee (Motor 

Vehicles): Presidency briefing 

 

Draft Commission Directive amending, for the 

purposes of its adaptation to technical progress, 

Council Directive 72/245/EEC relating to the radio 

Interference (electromagnetic compatibility) of 

Vehicles 15267/08 ENT 268 

M. Šafaříková-

Pštroszová,  

L. Kincl (MD), Ing. 

Votoupal (SZB) 

Poslední jednání za FR PRES se uskutečnilo dne 15. 12. 2008. Na tomto jednání byla 

projednávána třísloupcová tabulka, která obsahuje Návrh Evropské Komise, Pozici 

Evropského Parlamentu a Výsledky z Pracovní skupiny aktualizované k 24. 11. 2008.  

Byly projednány jednotlivé články návrhu kromě příloh, které již FR PRES přenechalo 
CZ PRES.  

Mezi hlavní přetrvávající sporné body patří vstup nařízení v platnost, s tím spojená 

otázka stanovení lhůt pro implementaci navrhovaných opatření a otázka technických 

parametrů pneumatik, včetně přechodného období pro prodej jejich existujících zásob. 

 

Pro EP je nepřijatelné začlenění ustanovení o indikátorech řazení. Není to problém 

věcný, ale procedurální. CZPRES bude usilovat o odstranění indikátorů řazení z nařízení.  

Rada pro 

zaměstnanost, 

sociální 

politiku, zdraví 

a ochranu 

spotřebitele 

16. 12. 2008 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on type-approval of hydrogen 

powered motor vehicles and amending Directive 

2007/46/EC (LA) (First reading) 

 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the protection of 

pedestrians and other vulnerable road users 

 Oba návrhy byly Radou schváleny.  

Dne 4. 2. 2009 byla obě nařízení zveřejněna v OJ.  

 OJ L 35 strana 32 svazek 52 - Nařízení EP a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne  

14. ledna 2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 

2007/46/ES 

 OJ L 35 strana 1 svazek 52 - Nařízení EP a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. 

ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a 

ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o 

zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES 

  2009   
PS G7 9. 1. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council  concerning type-

approval requirements for the general safety of 

motor vehicles 

- Continuation of the examination of the proposa 

11726/3/08 REV 3 LIMITE ENT 173 ENV 443 

CODEC 958 

P. Votoupal, D. 

Schreib (SZB) 

L. Kincl, J. 

Skřivánek (MD) 

M. Chloupek, M. 

Šafaříková-

Pštroszová (ÚNMZ) 

Cílem jednání bylo projednat přílohy nařízení a jednotlivé bodů textu, u nichž není 

zřejmá konečná pozice Rady. Jednalo se především o Přílohu I – požadavky na 

pneumatiky a článek 11 – elektronický stabilizační systém pro lehká užitková vozidla 

(ESC) a systém měření tlaku v pneumatikách (TPMS).   

Na PS nebylo dosaženo shody nad výše uvedenými problematickými body.  
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PS G7 14. 1. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council  concerning type-

approval requirements for the general safety of 

motor vehicles 

- Continuation of the examination of the 

proposal and preparation of the next trialogue with 

the EP on 20. 01. 09 

P. Votoupal, D. 

Schreib (SZB) 

L. Kincl, J. 

Skřivánek (MD) 

M. Chloupek, 

M. Šafaříková-

Pštroszová (ÚNMZ) 

Cílem jednání bylo projednání nového dokumentu, který byl připraven generálním 

sekretariátem na základě výsledků z minulé pracovní skupiny a získání jasných 

stanovisek členských států k problematickým a nevyřešeným oblastem, mezi které stále 

patří: přechodná období pro aplikaci předpisu v oblasti elektronických stabilizačních 

systémů, systémů kontroly tlaku v pneumatikách, lhůta pro prodej nevyhovujících 

pneumatik, a limitní hodnoty hlučnosti a valivého odporu pneumatik.  

Členské státy byly požádány o stažení jejich poznámek pod čarou. 

Po zasedání PS bude následovat dne 16. ledna 2009 zasedání Coreperu, na který 

CZPRES ve spolupráci s GS připraví nový dokument. Cílem Coreperu bude získat 

mandát pro jednání s EP.  

Coreper I 16. 1. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council  concerning type-

approval requirements for the general safety of 

motor vehicles 

- Preparation for the forthcoming informal trialogue 

meeting 

P. Votoupal, D. 

Schreib (SZB) 

 

Cílem jednání bylo schválit mandát pro trialog s EP, plánovaný na 20. 1. 2009. 

Problematické oblasti návrhu ve vztahu k EP jsou zejména přechodná období pro 

aplikaci předpisu v oblasti elektronických stabilizačních systémů, systémů kontroly tlaku 

v pneumatikách, lhůta pro prodej nevyhovujících pneumatik, a limitní hodnoty hlučnosti 

a valivého odporu pneumatik. Většina delegací obecně vyjádřila podporu schválení 

návrhu v prvním čtení. Podporu kompromisnímu návrhu PRES s výhradou k některým 

detailům textu vyjádřily tyto delegace: UK, BE, FR, HU, BU, SI, DK, LU, MT, EE, EL. 

CZ PRES shrnulo, že při jednání s EP bude třeba vzít v úvahu FI návrh, jednání o sell-off 

period bude třeba začít na vyšších hodnotách, než obsahuje COM návrh z důvodů 

vystoupení jednotlivých delegací. 

V příloze II, část C, tabulka 1.2 budou tyto hodnoty 

C2 

Normal tyre  72 

Snow tyre 73 

Traction tyre  75 

C3 

Normal tyre  72 

Snow tyre 74 

Traction tyre  76 

Návrh k jednání o časovém omezení prodeje pneumatik nevyhovující normám (sell-off 

period) bude 36 měsíců. 

PS G7 23. 1. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning type-

approval requirements for the general safety of 

motor vehicles 

- Results of the trialogue with the EP 

and the Commission on 20.01.09 and further 

clarification of the text. 

Doc 11726/5/08 REV 5 ENT 173 ENV 443 CODEC 

958 

P. Votoupal (SZB) 

L. Kincl (MD) 

M. Šafaříková-

Pštroszová (ÚNMZ) 

Cílem jednání bylo informovat o výsledcích schůzky se zpravodajem Schwabem a členy 

EK, která se konala dne 22. 1. 2009, jejímž cílem bylo vyměnění stanovisek. Plánovaný 

trialog se z organizačních důvodů neuskutečnil.  

Dále bylo cílem jednání vyčistit text návrhu, odstranit poznámky pod čarou, diskutovat o 

některých přílohách a připravit návrh k diskusi a ke schválení na Coreperu.  

Ze schůzky se zpravodajem EP a s EK plyne, že jsou pro EP důležité lhůty 

implementace, limity v příloze II, lhůty výprodeje starých zásob a také sankce, retreated 

tyres a gear shift indicator. 

CZ PRES se bude snažit zachovat v nařízení sankce, pouze v případě ohrožení celkové 
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dohody je možné sankce vyřadit a do textu zapracovat odkaz na rámcovou směrnici, což 

je dle právní služby Rady v pořádku. 

Dle článku 1 se celý obsah návrhu týká nově vyrobených pneumatik, proto není důvod 

v článku 9 uvádět výjimku pro protektorované pneumatiky. 

Je také zbytečně zařazení gear shift indicator, s kterým mají stále někteří členové výboru 

IMCO EP procedurální problém. 

Coreper I 6. 2. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council  concerning type-

approval requirements for the general safety of 

motor vehicles 

- Preparation of the next informal trialogue 

P. Votoupal, 

D. Schreib (SZB) 

 

Cílem Coreperu byla příprava na neformální trialog, na němž se PRES pokusí dosáhnout 

shody nad následujícími otázkami:: 

 prodloužením lhůty pro doprodej nevyhovujících pneumatik na 30 měsíců, 

 zvýšení limitů hlučnosti o 2db u „special use tyre“ a 

 navrhne EP zvýšit hodnotu valivého odporu u pneumatik kategorie C3. 

Pro tento vyjednávací mandát si vyžádala explicitní stanovisko členských států. ČS tento 

mandát odsouhlasily s tím, že IT, ES a LU zdůraznily, že 30 měsíců považují za 

minimální délku trvání lhůty pro doprodej pneumatiky a IT a ES ještě podtrhly potřebu 

zvýšení hodnot valivého odporu. 

PS G7 13. 2. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning type-

approval requirements for the general safety of 

motor vehicles 

(doc 11726/6/08 ENT 173 ENV 443 CODEC 958 

REV 6) 

- Outcome of the trialogue with the EP and the 

Commission on 11.02.09 and further technical 

clarification of the text 

P. Votoupal (SZB) 

L. Kincl (MD) 

M. Šafaříková-

Pštroszová (ÚNMZ) 

CZPRES informovalo o výsledcích trialogu s EP, který se uskutečnil 11. 2. 2009. EP 

odmítl diskusi o hotnotách valivého odporu, ale po dlouhé diskusi souhlasil s povolením 

prodeje na 30 měsíců s tím, že 30 měsíců je maximálné lhůta. CZPRES vyjednalo 2dB 

zvýšení hodnot pro speciání pneumatiky.  

 

Cílem jednání bylo finální vyčištění textu před jeho předložením CRP ke schválení. 

Coreper I 

 

13. 2. 2009 Proposal for a regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning type-

approval requirements for the general safety of 

motor vehicles (LA) (First reading) 

- Presidency briefing on the outcome of the informal 

trialogue 

P. Votoupal, D. 

Schreib (SZB) 

 

Cílem jednání bylo prezentovat výsledek jednání s EP a dohodnuté změny z posledního 

trialogu. EP akceptoval většinou požadavků Rady a v případě odmítnutí by byl návrh 

postoupen do druhého čtení v EP. Komise toto vyjádření podpořila. 

Již nebylo možné v případě nepřijetí Coreperem pokračovat v jednání s EP.  

Návrh byl Coreper přijat. Text dohodnutý s EP bude ještě předmětem technického 

jednání s EP s cílem dohodnout některé technické detaily, v zásadních otázkách již bylo 

mezi EP, Radou a EK dosaženo dohody. 

Coreper I 18. 2. 2009 Proposal for a regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning type-

approval requirements for the general safety of 

motor vehicles (LA) (First reading) 

- Examination the final compromise text with a view 

P. Votoupal (SBZ) Návrh byl ještě jednou předložen ke schválení Coreperu, jelikož po přijetí na minulém 

Coreperu následovalo ještě technické jednání s EP. Kompromisní znění předložené 

CZPRES bylo schváleno, návrh je možné postupit ke schválení 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 

 

 

 29 

an agreement 

PS G7 2. 3. 2009 

(10:00-11:00) 
Examination of the agenda of the 147th session of 

The World Forum for Harmonisation of Vehicle 

Regulations (ECE/TRANS/WP.29/1069) held on 

12- 15 March 2009 

 

Proposal for a Council Decision on the accession 

of the European Community to United Nations 

Economic Commission for Europe Regulation Nº 

61 on provisions concerning the approval of 

commercial vehicles with regard to their external 

projections forward of the cab's rear panel. 

Doc. 15707/08 ENT 274 ECO 158 

P. Votoupal (SZB) 

L. Kincl (MD) 

Cílem jednání bylo schválení mandátu EK pro účely zasedání WP. 29 v Ženevě. 

Plenární 

zasedání EP 

10. 3. 2009 Proposal for a regulativ of the European 

Parliament and of the Council concerning type-

approval requirements for the general safety of 

motor vehicles 

 Návrh byl přijat v 1. čtení v EP. 

Jurists/linguists 26. 5. 2009 Regulation of the European Parliament and of the 

Council concerning type-approval requirements 

for the general safety of motor vehicles 

PE-CONS 3621/09 - ENT 87 ENV 299 CODEC 527 

(Bases: ST 10099/08 ENT 113 ENV 334 CODEC 

687and ST 7387/09 CODEC 330 ENT 50 ENV 176 

(Info note)  

 Přijato Radou pro zemědělství a rybolov dne 22.6.2009 v bodech A (bez diskuse).  

 

Dne 31. 07. 2009 zveřejněno v OJ L 200, strana 1 – 24. 

PS G7 27. 10. 2009 Examination of the agenda of the 149th session of the 

World Forum for Harmonisation of Vehicle 

Regulations (ECE/TRANS/WP.29/1078) held on  10-

13 November 2009. 

  

Doc.:http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm 

http://www.unece.org/trans/doc/2009/wp29/ECE-

TRANS-WP29-1078e.pdf 

L. Kincl (MD)  Hlavním předmětem tohoto bodu bylo posouzení agendy 149. zasedání Světového fóra 

pro harmonizaci předpisů pro vozidla (WP.29 při EHK/OSN), které se bude konat ve 

dnech 10. až 13. listopadu 2009 v Paláci národů v Ženevě. Na základě vyjádření delegátů 

získá zástupce ES na ženevském jednání mandát pro vyjádření stanoviska Společenství 

k jednotlivým bodům programu.  

Na pracovní skupině WP.29 budou projednávány zprávy z administrativních výborů a 

z jednání jednotlivých expertních skupin WP.29.  

Vývoj jednání na těchto expertních skupinách se pak promítá do návrhů, resp. úprav 

jednotlivých technických předpisů EHK/OSN v rámci „Ženevské dohody 1958“, které 

budou projednávány pod bodem agendy č. 4.  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0661&qid=1397633764973&from=CS
http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

