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BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ – VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ 

2018 

PS G7 23. 01. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the mutual 

recognition of goods lawfully marketed in 

another Member State 

- Presentation of the Impact Assessment 

by the Commission and exchange of 

views 

- Presentation of the proposal by the 

Commission and exchange of views 

MPO EK představila pracovní skupině balíček ke zboží, který byl zveřejněn 

19. 12. 2017, tj. návrh nařízení o vzájemném uznávání a návrh nařízení 

k dozoru nad trhem včetně dopadových studií k oběma návrhům. 

Proběhla první předběžná výměna názorů k návrhům s ohledem na to, 

že na finálních pozicích dosud ČS pracují. Ze strany delegací zazněla 

obecná podpora cílům návrhů a dále mj. dotazy ohledně vazby na 

balíček k bezpečnosti výrobků a k dozoru z roku 2013 a upozornění na 

vyhnutí se nadbytečné administrativní zátěži. PRES informovalo, že 7. 

února proběhne PS G7 k návrhu nařízení k vzájemnému uznávání a 19. 

února k návrhu nařízení k dozoru nad trhem. 

PS G7 07. 02. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

mutual recognition of goods lawfully 

marketed in another Member State 

- Examination of the proposal article by 

article 

SZB PS poprvé projednala všechny články a přílohu návrhu nařízení o 

vzájemném uznávání, které má nahradit stávající nařízení č. 764/2008 

o vzájemném uznávání. Členské státy obecně vyjádřily podporu 

návrhu a nově navrhovaným institutům, tj. zejména článku 4 

k prohlášení o vzájemném uznávání a článku 8 o postupu řešení 

problémů pomocí sítě Solvit. Tyto články rovněž spolu s rozsahem 

působnosti nařízení a definicemi vyvolaly nejvíce dotazů a připomínek 

k vyjasnění. PRES požádalo o zaslání písemných komentářů do 16. 2. 

Příští PS G7 se uskuteční 14. března zejména k recitálům a k otázkám, 

ke kterým se EK přislíbila vrátit (rozsah působnosti s ohledem na 

železniční produkty a regulaci lidských tkání a vztah nařízení 

k systému pro oznamování nebezpečných potravin).  

PS G7 14. 03. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

mutual recognition of goods lawfully 

marketed in another Member State 

MPO V první části jednání se probíraly jednotlivé recitály návrhu nařízení a 

v druhé části články 2 – 4 návrhu. PRES požádalo o zaslání komentářů 

do 23. března. Informovalo, že 21. března proběhne veřejné slyšení 

k balíku ke zboží ve výboru EP IMCO. 
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- Continuation of examination of the 

proposal 

PS G7 10. 04. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

mutual recognition of goods lawfully 

marketed in another Member State 

- Continuation of examination of the 

proposal 

SZB, MPO PS projednala kompromisní text nařízení dle dokumentu PRES 

3870/2018. PRES informovalo, že do 16. 4. je možné zasílat písemné 

komentáře k textu, na základě kterých PRES připraví již 

pravděpodobně poslední kompromisní text, který bude projednán na 

příští PS dne 2. 5. s cílem schválit obecný přístup na Radě COMPET 

28. 5. 

 

PS G7 02. 05. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

mutual recognition of goods lawfully 

marketed in another Member State 

- Continuation of examination of the 

proposal 

SZB, MPO PS projednala nový kompromisní text nařízení dle dokumentu PRES 

4776/2018. Na základě vznesených připomínek PRES připraví nový 

text s cílem schválit obecný přístup na Coreperu 16. 5. a Radě 

COMPET 28.5.   

 

CRP I 16. 05. 2018 

Goods package: Regulation on mutual 

recognition 

General approach / Progress report 

 Jedním z bodů přípravy prvního dne Rady COMPET bylo projednání 

obecného přístupu k návrhu nařízení. Coreper schválil text obecného 

přístupu se dvěma změnami, kterými jsou úprava recitálu 24 (týká se 

posouzení zboží) dle kompromisního znění PRES, ke kterému se žádný 

ČS nevyjádřil negativně, a úprava článku 10 (správní spolupráce) a 

článku 5 (posouzení zboží) dle návrhu FR, který byl podpořen DE, LU, 

EL, MT a SI. Obecný přístup výslovně podpořily UK, SK, DE, CZ, 

LV, LT, PL, MT, SE, EE a RO. UK, SK, LT, LV, SE, DK a EE 

vyjádřily výhrady k ustanovení v odstavci 2 článku 9, které stanoví 

výjimku z povinnosti uvádět online informace z důvodu komplexnosti 

státní správy. CZ kromě podpory obecného přístupu uvedla, že návrh 

FR k článku 10 a 5 může akceptovat pouze v případě, pokud časový 

limit pro poskytnutí informací zůstane nezměněn. PRES výklad CZ k 

článku 10 potvrdilo. NL se dotázalo PSR na vztah nařízení k regulaci 
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o interoperabilitě železnic. Dle PSR jsou tyto produkty harmonizovány 

a jsou nařízením pokryty jen co do rozsahu, který není harmonizován 

a v souladu s článkem 1 odstavcem 2 nařízení. PRES informovalo, že 

EP vyjádřil závazek k dosažení dohody nad balíčkem ke zboží do 

konce tohoto roku. 

Rada 

COMPET 
28. 05. 2018 

Balíček týkající se zboží: Nařízení o 

vzájemném uznávání 

Schválení obecného přístupu 

 V legislativní části Rada přijala obecný přístup k návrhu nařízení. Dle 

komisařky Bieńkowské by zlepšení uplatňování principu vzájemného 

uznávání mohlo vést k nárůstu obchodu v EU až o 100 mld. eur ročně. 

Členské státy ve svých vystoupeních vyzdvihly význam volného 

pohybu zboží a uvítaly potenciál snížení nákladů pro malé a střední 

podniky. 

PS G7 25. 09. 2018 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL on the mutual recognition 

of goods lawfully marketed in another 

Member State 

- Information by the Presidency on the 1st 

political trilogue with EP 

- Examination of EP amendments 

 PRES informovalo PS o prvním neformálním trialogu, který se konal 

dne 24. 09. 2018. Jednání se neslo v pozitivním duchu, EP i Rada si 

během něj vzájemně vyjasnily své pozice. PRES během jednání 

zdůraznilo důležitost obecného přístupu, za hlavní politické priority 

označilo článek 1 (rozsah působnosti), článek 4 (mechanismus 

vzájemného uznávání), článek 8 (SOLVIT) a článek 17 (vstup v 

platnost a vstup v účinnost nařízení). Další jednání trialogu jsou 

naplánována na 18. 10. a 22. 11. Žádný ČS včetně CZ k tomuto bodu 

nevystoupil. 

CRP I 26. 09. 2018 

Goods package: Regulation on mutual 

recognition 

- Presidency debriefing on the outcome of 

the trilogue 

 PRES informovalo CRP I o prvním neformálním trialogu, který se 

konal dne 24. 09. 2018. Jednání se neslo v pozitivním duchu, EP i Rada 

si během něj vzájemně vyjasnily své pozice. PRES během jednání 

zdůraznilo důležitost obecného přístupu, za hlavní politické priority 

označilo článek 1 (rozsah působnosti), článek 4 (mechanismus 

vzájemného uznávání), článek 8 (SOLVIT) a článek 17 (vstup v 

platnost a vstup v účinnost nařízení). Další jednání trialogu jsou 

naplánována na 18. 10. a 22. 11. Žádný ČS včetně CZ k tomuto bodu 

nevystoupil. 
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PS G7 15. 10. 2018 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL on the mutual recognition 

of goods lawfully marketed in another 

Member State 

- Preparation for the next political trilogue 

on 18 October 2018 

 Jednání PS bylo přípravou na trialog s EP, který se má uskutečnit dne 

18.10.; vzhledem k tomu, že EP dosud nemá schválený mandát na 

jednání, není možné jednat o konkrétním kompromisním znění; PRES 

bude tedy vycházet s přijatého obecného přístupu Rady a nepotřebuje 

schválit nový mandát COREPERem; během jednání PS byl projednán 

text jednotlivých článků a byly diskutovány možnosti případného 

kompromisu; výhled: PRES bude informovat ČS o výsledku trialogu 

na jednání COREPERu dne 24.10.; poté bude na PS (7.11.) projednáno 

navrhované kompromisní znění zbývajících otevřených bodů; jednání 

trialogu by měla být dokončena 22.11. v rámci dalšího politického 

trialogu; mandát na jednání 22.11. by měl být předložen COREPERu 

ke schválení dne 21.11. 

CRP I 24. 10. 2018 

Goods package: Regulation on mutual 

recognition 

Presidency debriefing on the outcome of 

the trilogue 

 PRES informovalo o výsledku druhého politického trialogu k návrhu 

nařízení o vzájemném uznávání, který se uskutečnil dne 18. 10. 

Všechny tři instituce během jednání potvrdily snahu o dosažení dohody 

ještě během AT PRES. U většiny ustanovení bylo dosaženo dohody, 

zbývá dořešit pouze některé technické aspekty. Rozpor nicméně stále 

přetrvává u článků 1 (rozsah působnosti), 4 (mechanismus vzájemného 

uznávání), 5 (posouzení výrobků) a 8 (SOLVIT) a u recitálů 3 (princip 

vzájemného uznávání) a 4 (naléhavé důvody obecného zájmu). Ve 

vztahu k těmto ustanovením bude nutné přijmout politické rozhodnutí. 

Dne 7. 11. se uskuteční jednání PS, kde budou delegace informovány 

o pokroku v technických jednáních. Další jednání trialogu je 

naplánováno na 22. 11. Žádný ČS včetně CZ k tomuto bodu 

nevystoupil. 

PS G7 17. 11. 2018 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL on the mutual recognition 

 Došlo na PS ke shodě ohledně kompromisního znění dokumentu. Dne 

22.11.18 se uskutečnil politický trialog, v jehož rámci bylo dosaženo 

předběžné dohody a CRP udělil AT PRES mandát pro politický dialog. 
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of goods lawfully marketed in another 

Member State 

- Preparation for the next political trilogue 

on 22 November 2018 

Dne 28.11.18 CRP schválil kompromisní text návrhu. 

28.-29.05.18 schválila Rada COMPET obecný přístup.  

  

REGULATION (EU) 2019/515 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 19 March 2019 on the 

mutual recognition of goods lawfully 

marketed in another Member State and 

repealing Regulation (EC) No 764/2008  

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/515 

ze dne 19. března 2019 o vzájemném 

uznávání zboží uvedeného v souladu 

s právními předpisy na trh v jiném 

členském státě a o zrušení nařízení (ES) 

č. 764/2008 

 

 Publikováno v Úředním věstníku EU 29.03.2019 v rámci tzv. balíčku 

ke zboží. 

 


