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BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ – DOZOR NAD TRHEM 

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 19. 02. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down 

rules and procedures for compliance with 

and enforcement of Union harmonisation 

legislation on products and amending 

Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 

528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, 

(EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the 

European Parliament and of the Council, 

and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 

2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 

2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 

2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 

2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 

MPO Jednáním dne 19. 2. 2018 byla zahájena podrobná diskuse o 

návrhu nařízení. Byly projednány články 1 až 9 návrhu s tím, 

že ke všem projednávaným ustanovením byly předloženy 

komentáře a řada dotazů, které nebyly ve většině případů 

jednoznačně zodpovězeny. Finální pozice nebyla předložena 

žádným členským státem. 
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2014/68/EU and 2014/90/EU of the 

European Parliament and of the Council 

- Examination of Articles 1 – 21 and the 

Annex 

PS G7 26. 03. 2018 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL laying down rules and 

procedures for compliance with and 

enforcement of Union harmonisation 

legislation on products and amending 

Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 

528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, 

(EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the 

European Parliament and of the Council, 

and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 

2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 

2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 

2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 

2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 

2014/68/EU and 2014/90/EU of the 

European Parliament and of the Council 

- Continuation of examination of the 

proposal (articles 10 – 30) 

MPO Jednáním dne 26. 3. 2018 pokračovala podrobná diskuse o 

návrhu nařízení. Byly projednány články 10 až 17 návrhu s tím, 

že ke všem projednávaným ustanovením byly předloženy 

komentáře a řada dotazů, které nebyly ve většině případů ze 

strany EK zodpovězeny. Finální pozice nebyla předložena 

žádným členským státem. 

PS G7 12. – 13. 04. 2018 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL laying down rules and 

procedures for compliance with and 

enforcement of Union harmonisation 

legislation on products and amending 

MPO Jednáním ve dnech 12. – 13. 4. 2018 pokračovala podrobná 

diskuse o návrhu nařízení. Byly projednány články 18 až 64 

návrhu s tím, že ke všem projednávaným ustanovením byly 

předloženy komentáře a řada dotazů, které nebyly ve většině 

případů ze strany EK zodpovězeny. Finální pozice nebyla 

předložena žádným členským státem. Členské státy byly 
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Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 

528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, 

(EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the 

European Parliament and of the Council, 

and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 

2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 

2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 

2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 

2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 

2014/68/EU and 2014/90/EU of the 

European Parliament and of the Council 

- Continuation of examination of the 

proposal (Articles 18 – 64 and Recitals) 

vyzvány k zaslání písemných komentářů co nejdříve. Na 

základě předložených připomínek plánuje bulharské 

předsednictví text návrhu přepracovat.  

PS G7 14. 05. 2018 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL laying down rules and 

procedures for compliance with and 

enforcement of Union harmonisation 

legislation on products and amending 

Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 

528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, 

(EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the 

European Parliament and of the Council, 

and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 

2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 

2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 

2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 

2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 

2014/68/EU and 2014/90/EU of the 

European Parliament and of the Council 

MPO Jednáním ve dnech 14. – 15. 5. 2018 pokračovala diskuse o 

návrhu nařízení a diskuse o odstavcích preambule. V další části 

zasedání byly diskutovány opakovaně články 1 až 13 včetně 

úprav navržených BUL předsednictvím, kdy projednány byly 

pouze články 1 až 4. EK byla opakovaně žádána o vysvětlení 

řady aspektů, kterého se členským státům dostalo pouze v 

omezené míře. Členské státy byly vyzvány k zaslání 

konkrétních návrhů na úpravu jednotlivých ustanovení.  
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- Continuation of examination of the 

proposal (Recitals and Articles 1 – 13) 

PS G7 18. -19. 06. 2018 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL laying down rules and 

procedures for compliance with and 

enforcement of Union harmonisation 

legislation on products and amending 

Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 

528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, 

(EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the 

European Parliament and of the Council, 

and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 

2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 

2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 

2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 

2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 

2014/68/EU and 2014/90/EU of the 

European Parliament and of the Council 

- Continuation of examination of the 

proposal 

MPO Jednáním ve dnech 18. – 19. 5. 2018 pokračovala diskuse o 

návrhu nařízení, a to nad pracovním dokumentem BG PRES, 

který obsahoval návrhy úprav článků 1 až 25. Jednání 

probíhalo v souladu s plánem uvedeným v dokumentu WK 

7282/2018 INT, kdy byly projednány nové úpravy článků 1, 3, 

5, články 6 až 9, články 10 až 13, články 14 až 21, článek 34 a 

navíc článek 61. Přestože byly některé navržené úpravy přijaty 

pozitivně, nebylo dosaženo odsouhlasení ani jednoho z 

projednávaných článků a členské státy byly vyzvány k zaslání 

konkrétních návrhů na úpravu jednotlivých ustanovení jako 

podkladu ke zpracování dalšího pracovního podkladu na 

jednání za již AT PRES. 

PS G7 11. 07. 2018 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL laying down rules and 

procedures for compliance with and 

enforcement of Union harmonisation 

legislation on products and amending 

Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 

528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, 

 Jednáním dne 11. 7. 2018 pokračovala diskuse o návrhu 

nařízení, a to nad pracovním dokumentem AT PRES, který 

obsahoval návrhy úprav článků 2 a 4 a článků 31 až 33 a 

přílohy. Jednání probíhalo v souladu s plánem uvedeným v 

dokumentu WK 8411/2018 INT. Návrhy AT PRES byly na 

úpravu projednávaných článků přijaty pozitivně, i když budou 

nutné určité úpravy. Členské státy byly vyzvány k zaslání 

konkrétních návrhů na úpravu jednotlivých ustanovení 
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(EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the 

European Parliament and of the Council, 

and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 

2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 

2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 

2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 

2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 

2014/68/EU and 2014/90/EU of the 

European Parliament and of the Council 

- Continuation of examination of the 

proposal (articles 2 and 4, poss. 31 – 33) 

diskutovaných článků, případně i dalších ustanovení jako 

podkladu ke zpracování dalšího pracovního podkladu na 

jednání pracovní skupiny. 

PS G7 

05. – 06. 09. 2018 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL laying down rules and 

procedures for compliance with and 

enforcement of Union harmonisation 

legislation on products and amending 

Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 

528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, 

(EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the 

European Parliament and of the Council, 

and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 

2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 

2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 

2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 

2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 

2014/68/EU and 2014/90/EU of the 

European Parliament and of the Council 

- Continuation of examination of the 

proposal 

 Jednáním ve dnech 5. – 6. 9. 2018 pokračovala diskuse o 

návrhu nařízení, a to nad pracovním dokumentem AT PRES 

WK 9693/2018 REV 1, který obsahoval návrhy zásadních 

úprav všech článků návrhu nařízení o dozoru. V souladu s 

plánem jednání uvedeným v dokumentu WK 9846/2018 INT 

byl projednán návrh úprav Kapitoly III, Kapitoly IV, Kapitoly 

V, Kapitoly VI, Kapitoly VII a nakonec Kapitoly I. Návrhy AT 

PRES byly přijaty velmi pozitivně, ale zatím nebyl 

odsouhlasen text ani jednoho článku, přesto bylo dosaženo v 

projednávání návrhu znatelného pokroku. Členské státy byly 

vyzvány k zaslání konkrétních návrhů na úpravu jednotlivých 

ustanovení, v případě požadavku na úpravu textu, a to co 

nejdříve.  
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PS G7 

13. 09. 2018 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL laying down rules and 

procedures for compliance with and 

enforcement of Union harmonisation 

legislation on products and amending 

Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 

528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, 

(EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the 

European Parliament and of the Council, 

and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 

2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 

2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 

2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 

2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 

2014/68/EU and 2014/90/EU of the 

European Parliament and of the Council 

- Continuation of examination of the 

proposal 

 Jednáním dne 13. 9. 2018 pokračovala diskuse o návrhu 

nařízení, a to nad pracovním dokumentem AT PRES WK 

10325/2018 INIT. Na jednání byly projednány návrhy úprav 

kapitol VIII, IX, X a XII, s výjimkou článku 4. Návrhy AT 

PRES na úpravy výše uvedených ustanovení byly přijaty velmi 

pozitivně, ale zatím nebyl odsouhlasen text ani jednoho článku, 

přesto bylo dosaženo v projednávání návrhu znatelného 

pokroku. Zpráva EP k návrhu nařízení o dozoru byla zmíněna 

jen v obecné rovině a velmi krátce. Připomínky členských 

států, a zejména konkrétní návrhy na úpravu textu, mají být 

zaslány co nejdříve. 

PS G7 

03. 10. 2018 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL laying down rules and 

procedures for compliance with and 

enforcement of Union harmonisation 

legislation on products and amending 

Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 

528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, 

(EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the 

European Parliament and of the Council, 

and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 

 Jednáním dne 3. 10. 2018 pokračovala diskuse o návrhu 

nařízení, a to nad pracovním dokumentem AT PRES WK 

11296/2018 INIT, který obsahoval návrhy úprav většiny 

článků návrhu nařízení o dozoru a navazoval na dokument WK 

10325/2018 REV 1, který zásadním způsobem upravoval 

původní text předložený EK. Byly projednány Kapitoly I, II, s 

výjimkou článků 4 a 4a, Kapitoly IV, V a VI. I přes podporu 

úpravám zatím nebyl definitivně odsouhlasen text ani jednoho 

článku, a k některým článkům byly předloženy další 

připomínky nebo požadavky na vysvětlení. 
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2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 

2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 

2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 

2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 

2014/68/EU and 2014/90/EU of the 

European Parliament and of the Council 

- Continuation of examination of the 

proposal 

PS G7 

08. 10. 2018 

22.10.2018 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL laying down rules and 

procedures for compliance with and 

enforcement of Union harmonisation 

legislation on products and amending 

Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 

528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, 

(EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the 

European Parliament and of the Council, 

and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 

2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 

2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 

2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 

2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 

2014/68/EU and 2014/90/EU of the 

European Parliament and of the Council 

- Continuation of examination of the 

proposal 

 V říjnu proběhla jednání PS k projednání návrhu 

představeného AT PRES. Záměrem je předložit kompromisní 

text, který zatím nebyl odsouhlasen, kdy se stále objevují 

rozpory kolem čl. 4 ohledně stanovení povinností 

hospodářským subjektům v rámci elektronického obchodu a 

rovněž stále ještě nebyla projednána preambule. 

2019 
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PS G7 

 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL laying down rules and 

procedures for compliance with and 

enforcement of Union harmonisation 

legislation on products and amending 

Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 

528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, 

(EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the 

European Parliament and of the Council, 

and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 

2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 

2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 

2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 

2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 

2014/68/EU and 2014/90/EU of the 

European Parliament and of the Council 

- Continuation of examination of the 

proposal 

 Jednání jsou zablokována. 

 


