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  Rekreační plavidla    
  2011   

PS G7 22. 9. 2011 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft 

(doc. 13336/11 ENT 172 ENV 636 CODEC 

1294) 

- Presentation by the Commission and first 

exchange of views 

- Involvement of the Committee of the Regions 

 

Commission Staff Working Paper: Impact 

Assessment accompanying the proposal for a 

directive of the European Parliament and of the 

Council amending Directive 94/25/EC on the 

approximation of the laws, regulations and 

administrative provisions of the Member States 

relating to recreational craft, as amended by 

Directive 2003/44/EC 

(doc. 13336/11 ENT 172 ENV 636 CODEC 

1294 ADD 1, ADD 2) 

- Discussion of the Impact Assessment 

Lucie Hertlová 

(SZB)  

EK prezentovala dopadovou studii, která předcházela návrhu revize směrnice 

94/25/ES a nový návrh Směrnice EP a Rady o rekreačních plavidlech a vodních 

skútrech. 

Některé ČS vznesly připomínky k jazykovým verzím a uplatnily výhradu 

k přezkumu. Další jednání bude 25. 10. 2011. 

PS G7 25. 10. 2011 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft 

13336/11 ENT 172 ENV 636 CODEC 1294) 

 - Examination of the proposal 

 -- Articles 1-3 

 -- Articles 4-6 (poss.) 

Ing. Vojtěch 

Dabrowski 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

 

 

PS pokračuje v 1. kole projednávání paragrafovaného znění návrhu. ČS již v rámci 

úvodní obecné diskuse vyjádřily podporu návrhu, k datu byl nejvíce diskutován institut 

soukromého dovozce. 

PS G7 3. 11. 2011 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft 

16060/11 ENT 231 ENV 821 CODEC 1817) 

- Continuation of the examination of the 

proposal 

Lucie Hertlová 

(SZB)  

Na jednání PS G7 03. 11. 2011 byly projednány čl. 7-20. Jako nejproblematičtější se jeví 

nově vložený koncept soukromého dovozce a určení povinností soukromého dovozce při 

dovozu výrobku do EU pro svoji potřebu. Některé ČS, jsou úplně proti tomuto institutu 

(DE), poukazují na to, že NLF reguluje pouze činnost ekonomických operátorů. Jiné ČS 

sice akceptují, že existuje problém dovozu výrobků ze třetích zemí do EU, které 

nesplňují požadavky EU předpisů a že je nutné s tím něco dělat, nicméně jim přijde 

návrh EK neúměrně finančně a administrativně zatěžující. 
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-- Articles 7-19 

-- Articles 20-44 (poss.) 

PL PRES zatím další skupinu za svého předsednictví k tomuto předpisu neplánuje, 

nicméně připustilo možnost ad hoc svolání jednání, pokud se uvolní místnost pro jednání 

v budově Rady (a tlumočníci) 

  2012   

PS G7 2. 4. 2012 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft 

(doc.  16752/11 ENT 240 ENV 821 CODEC 

1817) 

 - Continuation of the examination of the 

proposal 

 -- Articles 22-48 

Ing. Vojtěch 

Dabrowski 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

 

 

 

 

Zasedání pracovní skupiny pro technickou harmonizaci dne 2.4.2012 poprvé detailně 

projednalo návrhy ustanovení článků 22 – 48 návrhu směrnice Evropského parlamentu a 

Rady o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. Projednávání dalších částí návrhu 

bude pokračovat na příštím zasedání, které proběhne za CY PRES. 

 

PS G7 13. 7. 2012 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft 

(doc.  9119/12 ENT 100  ENV 306 CODEC 

1069) 

 - Continuation of the examination of the 

proposal 

 -- Articles 49-61;  

 -- Annexes I-IX  

 -- Recitals (poss.) 

 -- Consideration of certain issues mentioned in 

the IMCO report (poss.) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

 

PS pokračovala v projednávání návrhu dle avizovaného programu. 

PS G7 26. 9. 2012 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft 

(doc. 9119/1/12 REV 1 ENT 100  ENV 306 

CODEC 1069) (forthcoming) 

 Continuation of the examination of the proposal 

 Annexes I - IX (continuation) 

 Recitals 

 Footnotes to the articles (poss.) 

 Consideration of certain issues mentioned in 

the IMCO report (poss.) 

Ing. Vojtěch 

Dabrowski 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

 

PS pokračovala v projednávání návrhu dle avizovaného programu. CYPRES neavizovalo 

žádné další jednání do konce t.r. Pokračování projednávání lze tedy předpokládat za IE 

PRES. 

V EP v poslední době převládají nálady preferující druhé čtení, CYPRES se však 

domnívá, že tento file by bylo lepší uzavřít v 1. čtení a v tomto smyslu také komunikuje 

s EP, chce zahájit diskusi s EP nad těmi PN EP, které byly na skupině probrány a ke 

kterým je určitá „předběžná“ pozice Rady. Mají v úmyslu předat EP verzi textu návrhu 

směrnice tak, jak je nyní v Radě projednávána a upravena (ale bez poznámek pod čarou). 
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PS G7  12. 12. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft 

 9119/2/12 REV 2 ENT 100 ENV 306 CODEC 

1069 

  Presidency debriefing from an exploratory 

meeting with the representatives of the 

European Parliament 

Ing. Vojtěch 

Dabrowski 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

 

CYPRES informovalo o průběhu jednání s EP, nastínilo situaci v Radě, pozici ČS 

k Příloze I i k dalším technickým otázkám (soukromí dovozce, PCA, delegované akty 

atd.). EP – tento týden ve Štrasburku by mělo být politické jednání zpravodaje a 

stínových zpravodajů a EP přislíbilo zaslat CY PRES nótu s výsledkem tohoto jednání, 

CY PRES jí předá IE PRES, pokud bude skutečně zaslána. 

  2013   

PS G7 24. 1. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft 

  9119/3/12 REV 3 ENT 100  ENV 306 CODEC 

1069  

 Continuation of the examination of the proposal 

 Continuation of discussion of IMCO 

amendments  

Ing. Vojtěch 

Dabrowski 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

 

PS G7 pokračovala v dalším kole projednávání návrhu v kontextu PN EP. 

PS G7 28. 2. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft 

doc.  6168/13 ENT 47 ENV 103 CODEC 

270 

 Continuation of the examination of the proposal 

  Information on state-of-play regarding 

discussions with the European Parliament 

Ing. Vojtěch 

Dabrowski 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

 

PS G7 pokračovala v projednávání konkrétních částí návrhu v kontextu PN EP s cílem 

získat jednotnou pozici Rady pro účely dalších technických jednání s EP. 

PS G7 21: 3. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft 

doc.  6168/1/13 REV 1 ENT 47 ENV 103 

CODEC 270 ( -- Continuation of the 

examination of the proposal: (Recitals 18, 20a, 

21, 22, 31, 31a, 31b, 39, 45a; Articles 2 (2), 3, 

4, 5, 6 (4), 7-10, 12 (1), 12 (2), 16, 18, 21-23, 

26, 39 (4), 47 (1), 48, 49-52, 53, Annexes I, 

section A; I, section B, points 2.2., 2.3.1.; 

Ing. Vojtěch 

Dabrowski 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

 

PS G7 pokračovala v projednávání konkrétních částí návrhu v kontextu PN EP s cílem 

získat jednotnou pozici Rady pro účely dalších technických jednání s EP. 
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Annexes III, IV, V point 3, IX.) 

  Examination of a Presidency working 

document (poss.) 

PS G7 18. 4. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft 

doc. 8143/13 ENT 95 ENV 265 CODEC 

726 

 Continuation of the examination of the 

proposal, in particular Annexes I, sections A 

and B, Annexes III, IV, V point 3, and IX 

 Final verification of delegations' positions 

–Examination of a Presidency working 

document 

Ing. Vojtěch 

Dabrowski 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

 

Jednalo se o poslední jednání na expertní úrovni, IE PŘES avizovalo předložení 

kompromisního znění CRPI dne 2. 5. 2013 pro účely trialogu s EP dne 8. 5. 2013. 

CRP I 2: 5. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft (First reading) 

(Legislative deliberation) 

-Preparation for the informal trilogue 

13336/11 ENT 172 ENV 636 CODEC 1294 (x) 

+ REV 1 (el) (x) 

+ REV 2 (de) (x) 

8831/13 ENT 111 ENV 327 CODEC 897 

SZB IE PRES obdrželo mandát do prvního neformálního trialogu s EP (08. 05. 2013). K 

mandátu měly významné výhrady BG, DE a AT (především k úpravě povinností 

soukromého dovozce, k implementačním a delegovaným aktům, k limitům emisí 

výfukových plynů, k limitům hluku, k zezávazňování norem aj.). UK uplatnilo výhradu k 

čl. 5 ( k nepřiměřenému zásahu do pravomocí ČS). SE, CY, CZ a IT sice upozornily na 

některé technické otázky (SE – soukromý dovozce, CZ – manuál vlastníka, CY – 

definice kategorie A plavidel), ke kterým mají výhrady, ale mandát IE PRES daly. FR 

zdůraznila nutnost rychlého přijetí projednávané směrnice a plně podpořila předložený 

text návrhu směrnice. IE PRES na základě výsledků jednání s EP zváží, jak naložit s čl. 

52/ odst. 4, 5, se kterým nesouhlasí, stejně jako u směrnice o pyrotechnických výrobcích. 

Pokud bude EK trvat na svém negativním stanovisku, musel by být návrh směrnice o 

rekreačních plavidlech přijat jednomyslně, což není se současnými pozicemi především 

DE, BG a AT jisté. 

CRPI 15. 5. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft (First reading) 

(Legislative deliberation) 

Presidency debriefing on the outcome of the 

informal trilogue 

SZB IE PŘES informovalo o výsledcích prvního neformálního trialogu s tím, že došlo 

k obecné dohodě nad textem. 

CRPI 24. 5. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft (First reading) 

(Legislative deliberation) 

SZB Bod byl z programu CRPI stažen. Text 9501/13 reflektoval jak dohodu z neformálního 

trialogu 8. 5. 2013, tak „horizontální dohodu“ dosaženou u směrnice o dodávání 

pyrotechnických výrobků na trh – čl. 52/odst. 2b, 2c (EK má k čl. 52/odst. 2b, 2c 

negativní postoj). BG, které nedalo IE PRES mandát ani k prvnímu neformálnímu 

trialogu (BG mělo problém s úpravou soukromého dovozce, otázkou kolem přizpůsobení 
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Analysis of the final compromise text with a 

view to agreement 

9501/13 ENT 124 ENV 396 CODEC 1055 

 

motorů schválených podle jiných legislativních aktů k použití na/v lodích, urgentní 

procedurou pro implementační akty aj.), naznačilo IE PRES, že předkládaný finální text 

nebude moci podpořit. Rada však potřebovala ke schválení, v důsledku negativního 

postoje EK k čl. 52/odst. 2b a 2c, jednomyslnost. IE PRES proto vyjednává s EK o 

možné změně jejího negativního postoje k „horizontální dohodě“ a doufá, že finální text 

bude možné schválit na dalším CRP. DE ještě před tím, než byl bod stažen z jednání 

CRP 24. 05. 2013, naznačilo, že předloží deklaraci, ve které sice odsouhlasí předkládaný 

kompromis, nicméně vyjádří politování nad tím, že nebyla reflektována jejich pozice k 

emisím hluku a k emisím výfukových plynů. 

CRP1 31. 5. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft (First reading) 

(Legislative deliberation) 

Analysis of the final compromise text with a 

view to agreement 

9501/1/13 ENT 124 ENV 396 CODEC 1055 

REV 1 

SZB CRPI text schválil s tím, že text týkající se přijetí pokynů implementačními akty byl 

odstraněn. Nyní bude následovat právně/lingvistická revize textu a 1. čtení v plénu EP, 

které je avizováno na záři t.r. 

JLG 10. 09. 2013 Directive of the European Parliament and of the 

Council  

on recreational craft and personal watercraft 

 

  

CRP I 30. 10. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on recreational 

craft and personal watercraft and repealing 

Council Directive 94/25/EC (First reading) 

(Legislative deliberation + Statement) 

Adoption of the legislative act 

PE-CONS 41/13 ENT 164 ENV 544 CODEC 

1402 

15165/13 CODEC 2341 ENT 285 ENV 953 

+ ADD 1 

 

  

Text směrnice byl přijat Radou pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) dne 15. 11. 2013 a byl zveřejněn v OJ EU L 354 dne 28. 12. 2013 jako 

„Směrnice EP a Rady 2013/53/EU“. 

Aktualizováno: 05. 03. 2014 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0090:0131:CS:PDF

