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LANOVÉ DRÁHY 

2014 

PS G7 28. 04. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cableway 

installations 

doc. 8436/14 ENT 99 TRANS 190 MI 329 

ECO 50 IND 128 CODEC 982 

+ADD 1, ADD 2, ADD3 

• Presentation of the proposal by the 

Commission 

• Discussion of the Impact 

Assessment 

• Examination of Articles 1-10 

(poss.) 

 

  Martin Fott 

(SZB) 

Pracovní skupina pro technickou harmonizaci poprvé projednala 

návrh nového nařízení o lanových drahách. EK prezentovala hodnocení 

dopadů regulace a jednotlivé body návrhu. Diskuse k hodnocení dopadů 

regulace byla stručná; řada států bude návrh teprve detailněji studovat. 

Diskutováno bylo též prvních deset článků.  

EL PRES nestanovilo konkrétní lhůtu pro případné zasílání 

písemných pozměňovacích návrhů, ke kterému vyzvala EK. Příští 

zasedání pracovní skupiny k tomuto návrhu proběhne 28. května. 

 

PS G7 28. 05. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cableway 

installations 

doc. 8436/14 ENT 99 TRANS 190 MI 329 

ECO 50 IND 128 CODEC 982 

+ADD 1, ADD 2, ADD3 

• Continuation of the discussion 

(Articles 11-43) 

 

Martin Fott 

(SZEU) 

Na druhém jednání PS G7 o lanových drahách byly diskutovány 

zbývající články návrhu, tj. 11 – 43. ČR vyjádřila mimo jiné obavy 

z podoby přechodných ustanovení v návrhu nařízení. Požaduje upřesnění 

režimu pro ta zařízení lanových drah, která byla vyrobena, dodána na trh 

a provozována před platností směrnice 2000/9/ES. ČR též uvedla, že 

nevidí důvod pro dřívější účinnost vybraných ustanovení nařízení, neboť 

má za to, že toto opatření by mohlo způsobit konflikt norem unijního a 

vnitrostátního práva. Na jednání též řada států vyjádřila v souvislosti 

s článkem 11 k povinnostem výrobců obavy z možných nákladů ve 

vztahu pro provozovatele historických lanovek.  

Příští zasedání pracovní skupiny k tomuto návrhu proběhne 24. 

června. Ještě předtím se 19. června bude konat pracovní skupina 

k osobním ochranným prostředkům a 20. června k novému návrhu 

k plynovým zařízením.  
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PS G7 24. 06. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cableway 

installations 

doc. 8436/14 ENT 99 TRANS 190 MI 329 

ECO 50 IND 128 CODEC 982 

+ADD 1, ADD 2, ADD 3 

Continuation of the discussion (Annexes I-

X; recitals (poss.)  

Martin Fott 

(SZEU) 

Pracovní skupina pro technickou harmonizaci potřetí a naposledy za 

Řeckého předsednictví projednala návrh nového nařízení o lanových 

drahách. Tentokrát se zaměřila na přílohy I až X a na recitály. 

Projednávání návrhu na základě nového kompromisního návrhu EL 

PŘES / IT PRES bude pokračovat, již za Italského předsednictví, dne 7. 

Července 2014.  

 

PS G7 07. 07. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cableway 

installations 

doc. 8436/14 ENT 99 TRANS 190 MI 329 

ECO 50 IND 128 CODEC 982 

+ADD 1, ADD 2, ADD3 

• Continuation of the discussion; 

verification of delegations' position 

towards Presidency compromise 

text (doc. to follow) 

Martin Fott 

(SZEU) 

Pracovní skupina počtvrté (a naposledy před letní přestávkou) 

projednala návrh nařízení o lanových drahách. Při projednávání se zatím 

nejeví zásadní problémy, mezi citlivé otázky pro ČS může patřit otázka 

působnosti návrhu, případně otázka historických lanovek. Některé státy 

zpochybňují i samotnou formu nařízení. ČS nyní mohou zaslat IT PRES 

připomínky k aktuálnímu kompromisnímu návrhu, který byl 

projednáván na PS 7.7. 

PS G7 19. 09. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cableway 

installations 

doc. 12981/14 ENT 193 TRANS 413 MI 

641 ECO 105 IND 238 CODEC 1781 

(doc. to follow) 

• Continuation of the discussion; 

verification of delegations' position 

towards Presidency compromise 

text 

Kateřina 

Lízalová 

(SZEU) 

Pracovní skupina popáté projednala návrh nařízení o lanových drahách, 

a to celý text nařízení. Hlavními body diskuse jsou zejména působnost 

návrhu, definice historických lanovek a koncept osoby odpovědné za 

zpracování bezpečnostní analýzy a bezpečnostní zprávy podle čl. 8. Co 

se týče návrhu CZ na vynětí vodních vleků z působnosti, nesetkal se ani 

tentokrát s odezvou. Obdobně se FR neúspěšně snaží zahrnout do 

působnosti nařízení lanovky při přepravě osob na horské chaty.  

 

ČS nyní mohou zaslat PRES připomínky k aktuálnímu kompromisnímu 

návrhu. Další projednání je plánováno na 14.10. 

PS G7 14. 10. 2014 Proposal for a Regulation of the European Kateřina Pracovní skupina projednala celý návrh nařízení o lanových drahách. 
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Parliament and of the Council on cableway 

installations 

doc. 13894/14 ENT 212 TRANS 462 MI 

739 ECO 124 IND 274 CODEC 1945 

(doc. to follow) 

• Continuation of the examination of 

the proposal 

Lízalová 

(SZEU) 

PRES vyjádřilo přání schválit obecný přístup na Radě COMPET dne 4.-

5.prosince, pokud se do 15.11. podaří dojednat text způsobilý předložení 

na CRP. Co se týče návrhu CZ na zahrnutí vodních vleků do působnosti 

nařízení, nesetkal se ani tentokrát s odezvou. ČS nyní mohou zaslat 

PRES připomínky k aktuálnímu kompromisnímu návrhu. Další 

projednání je plánováno na 11.11. a to pouze odpoledne. 

PS G7 11. 11. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cableway 

installations 

doc. 14878/14 ENT 247 TRANS 497 MI 

831 ECO 148 IND 308 CODEC 2137 

(doc. to follow) 

• Verification of delegations' 

positions to the Presidency 

compromise text 

Kateřina 

Lízalová 

(SZEU) 

PS G7 dne 11. 11. 2014 mj. projednala návrh nařízení k lanovým 

drahám. Dne 18. 11. 2014 proběhne attachés meeting za účelem diskuse 

ke zbývajícím otázkám návrhu nařízení k osobním ochranným 

prostředkům a  jako AOB bod je zařazen i návrh nařízení k lanovým 

drahám, jelikož zejména FR požaduje vyjasnit výkladový problém ve 

vztahu k průmyslovým lanovkám. 

PS G7 

Attachés 
18. 11. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cableway 

installations 

• doc. 15442/14 ENT 262 TRANS 

521 MI 877 ECO 157 IND 334 

CODEC 2229 

(to follow) 

 

  

 

CRP I 21. 11. 2014 

Preparation for the Council meeting 

"Competitiveness" (Internal Market, 

Industry, Research and Space) on 4 and 5 

December 2014 (continuation) 

 

Stálé zastoupení 

ČR při EU 

PRES připomnělo, že cílem jednání je dosáhnout dohody na znění 

obecného přístupu, který bude následně předložen Radě COMPET. V 

předloženém textu jsou integrovány návrhy z posledních stádií 

projednávání.  

PRES konstatovalo, že Coreper dosáhl dohody. Vzhledem k podpoře 
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• Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

on cableway installations (First 

reading) (Legislative deliberation)  

- General approach 

- 8436/14 ENT 99 TRANS 190 MI 

329 ECO 50 IND 128 CODEC 982 

+ADD 1 

- 15442/1/14 ENT 262 TRANS 521 

MI 877 ECO 157 IND 334  

CODEC 2229 REV 1 

- 15456/14 ENT 263 TRANS 523 MI 

878 ECO 158 IND 335 CODEC 

2232 + COR 1 

návrhů FR a BG dojde v textu ke dvěma drobným změnám. V této 

podobě bude návrh  postoupen Radě.  

 

COMPET 04. 12. 2014 

(poss.) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council on 

cableway installations (First reading) 

Interinstitutional file: 2014/0107 (COD) 

- General approach 

8436/14 ENT 99 TRANS 190 MI 

329 ECO 50 IND 128 CODEC 982 

+ ADD 1 

15442/1/14 ENT 262 TRANS 521 

MI 877 ECO 157 IND 334  

CODEC 2229 REV 1 

 

 
IT PRES na jednání Rady pro konkurenceschopnost uvedlo, že cílem 

návrhu je zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti. PS pracovala od jara 

2014, COREPER schválil 21. listopadu kompromisní text, který 

představuje dobrý základ pro trialog. 

Obecný přístup (GA) byl schválen. 

 

2015 
PS G7 - 

Attachés 
23. 03. 2015 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cableway 

Martin Fott 

(SZEU), 

Na pracovní skupině ve formátu attaché bylo diskutováno o jednotlivých 

návrzích EP především s cílem identifikovat „vyřešená“ a „otevřená“ 
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installations 

– Discussion of the IMCO amendments 

voted 17 March 2015 

– Information on contacts with the EP 

(15442/1/14 REV 1 and doc. to follow) 

Kateřina 

Lízalová 

(SZEU) 

ustanovení návrhu nařízení. Detailněji byly diskutovány: návrh EP č. 95 

k brzdovým systémům, přičemž řada delegací se nebyla schopna 

shodnout, která varianta představuje více technologicky neutrální 

přístup;   návrhy EP číslo 6 a 25 vztahující se k zásadě obezřetnosti, 

návrhy 47 a 53 (uvádění informací výrobce a dovozce na webové 

stránce), návrhy 22 a 89 (sankce) a návrhy 5 a 26 (historické lanovky).  

V pátek 27. 3. proběhne technické jednání s EP, dne 20. 4. 

proběhne trialog s EP. PRES zatím nepotvrdilo termín konání dalšího 

attaché jednání či pracovní skupiny.  

PS G7 - 

Attachés 
07. 05. 2015 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cableway 

installations 

- Continuation of the examination of 

the text and Presidency compromise 

suggestions 

 

Kateřina 

Lízalová 

(SZEU) 

PRES na úvod informovalo, že v pondělí 11. května se koná první 

trialog k návrhu nařízení o lanových drahách. U lanových drah chce EP 

jednat zejména o 4 tématech – princip obezřetnosti, brzdové systémy, 

implementační akty a uvádění odkazu na webové stránky.  

PRES doplnilo, že 20. května se uskuteční druhý technický trialog 

k návrhu nařízení GAS, 22. května druhý technický trialog k návrhu 

nařízení PPE a předběžně dle potřeby 22. května PS G7 projedná na 

odpoledním jednání nerozhodnuté otázky. Druhý trialog proběhne 

2. června. Cílem PRES je dokončit všechny tři předpisy.  

PS G7 - 

Attachés 
13. 05. 2015 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cableway 

installations 

- Information on contacts with the EP 

 

Kateřina 

Lízalová 

(SZEU) 

PRES informovalo o výsledku trialogu k návrhu nařízení o lanových 

drahách, který proběhl dne 11. 5. a odkázalo na dokument WD č. 3/15 

zaslaný těsně před jednáním, ve kterém jsou obsaženy kompromisní 

návrhy ke čtyřem nerozhodnutým otázkám: 

1. zásada obezřetnosti  

2. uvádění webových stránek výrobci/dovozci  

3. sankce  

4. brzdové systémy 

Debriefing z trialogu 11. 5. bude zařazen na CRP dne 22. května. 

CRP I 10. 06. 2015 Technical harmonisation Souhrnný zápis Na neformálním trialogu, který se uskuteční 11.6.2015 budou 
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a) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 

Council on cableway installations 

(First reading) 

(Legislative deliberation) 

b) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 

Council on personal protective 

equipment (First reading) 

(Legislative deliberation) 

c) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 

Council on appliances burning 

gaseous fuels (First reading) 

(Legislative deliberation) 

Preparation for the informal trilogue  

SZ EU projednána horizontální témata a v případě lanových drah bude tímto 

dosaženo dohody na celém návrhu. Ke znění textu návrhu nařízení o 

lanových drahách nevznesla žádná delegace výhrady a mandát pro 

finální trialog tak byl udělen v neměnném znění. 

CRP I 

debriefing 
17. 06. 2015 

Technical harmonisation 

a) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 

Council on cableway installations 

(First reading) 

(Legislative deliberation) 

b) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 

Council on personal protective 

equipment (First reading) 

(Legislative deliberation) 

c) Proposal for a Regulation of the 

SZEU PRES informovalo o výsledku druhého neformálního trialogu, který 

proběhl ve dnech 11. 6. (lanové dráhy) a 16. 6. (OOP a GAD). Na tomto 

jednání se podařilo nad textem kompromisního návrhu nařízení 

nalézt shodu. 
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European Parliament and of the 

Council on appliances burning 

gaseous fuels (First reading) 

(Legislative deliberation) 
Presidency debriefing on the outcome of 

the informal trilogue 

CRP I 07. 10. 2015 

Harmonisation technique 

a) Proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil 

relatif aux installations à câbles 

(première lecture) (délibération 

législative)  

- Analyse du texte de compromis final en 

vue d'un accord 

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

nařízení předložený LU PRES a zohledňující dohodu mezi Radou a EP. 

 

JLG 30. 11. 2015 

The working party will meet on the 

above date in order to finalise the 

following texts from a legal and 

linguistic point of view: 

 

"Regulation of the European 

Parliament and of the Council on 

cableway installations and repealing 

Directive 2000/9/EC" 

  

Evropský 

parlament 
20. 01. 2016 

  Dne 20. ledna 2016 schválil Evropský parlament kompromisní text 

nařízení v rámci 1. čtení. 

CRP I 03. 02. 2016 
Draft Regulation of the European 

Parliament and of the Council on 

SZB V návaznosti na schválení nařízení Evropským parlamentem byl text dne 

3. února 2016 odsouhlasen CRP I. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0014+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0014+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS
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cableway installations and repealing 

Directive 2000/9/EC (First reading) 

(LA + S) 

- Adoption of the legislative act 

 

Rada 

ECOFIN 
12. 02. 2016 

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

přijala nařízení o lanových drahách. Nařízení bude zveřejněno 

v Úředním věstníku EU. 

Nařízení bylo dne 31. 03. 2016 zveřejněno v OJ EU L 81 jako nařízení EP a Rady 2016/424. 

Aktualizováno: 22. 06. 2016 

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2016/02/12-safer-personal-protective-equipment-gas-appliances-and-cableways/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0424&qid=1466585993516

