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SCHVALOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A JEJICH PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL 

2016 

PS G7 9. 3. 2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

- Presentation by the Presidency of 

a roadmap for the examination of 

the proposal 

- Presentation of the proposal by 

the Commission 

- Presentation of the impact 

assessment by the Commission 

Kateřina 

Lízalová (SZB) 

Návrh nařízení byl poprvé diskutován dne 09.03.16 na jednání PS G7, 

na kterém NL PRES představilo roadmap projednávání návrhu, 

Komise pak představila samotný návrh spolu se studií dopadů. 

PS G7 21. 3. 2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of 

motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate 

technical units intended for such vehicles 

- Examination of the impact 

assessment 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Na PS G7 dne 21.03.16 pokračovala debata o dopadové studii a začalo 

projednávání otázky postupů a jejich provádění pro EU schválení typu. 
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- Examination of the proposal 

PS G7 6. 4. 2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

- Examination of the proposal 

Kateřina 

Lízalová (SZB) 

Na jednání PS G7 dne 06.04.16 pokračovaly diskuze o dopadové studii 

návrhu a o konkrétních článcích návrhu. 

PS G7 27. 4. 2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

- Examination of the proposal 

Kateřina 

Lízalová (SZB) 

 

PS G7 30. 5. 2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

- Examination of the proposal 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Na jednání PS G7 dne 30.05.16 bylo ukončeno první kolo 

projednávání návrhu. 

PS G7 8. 6. 2016 
Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Na zasedání byly projednány zbývající části návrhu, tedy čl. 87 až 98, 

stejně jako kapitolu I, čl. 1 – 4. Pro poslední schůzku pod vedením NL 
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approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

- Examination of the proposal 

27.6.2016 předpokládá předsednictví předložení nového 

kompromisního textu návrhu nařízení pro další diskusi. 

PS G7 27. 6. 2016 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

- Examination of the proposal 

Kateřina 

Lízalová (SZB) 

PRES uvedlo, že dnes jde pouze o předběžnou diskuzi, ke každé 

z kapitol PRES jen velmi stručně představilo, kde provedlo změny a 

vyzvalo delegace k prvotním komentářům. 

SK PRES na závěr informovalo, že proběhne 6 jednání PS G7 pro 

motorová vozidla. První PS proběhne 8. 7. k návrhu nařízení o 

schvalování vozidel – PRES se nejdříve zaměří na technické otázky 

(jelikož mnoho delegací má zatím výhrady k přezkumu) a poté 

politické otázky. Do jednání Rady COMPET dne 28.11. proběhne 5 

jednání a dle vývoje projednávání bude na Radu zařazen buď obecný 

přístup, nebo zpráva o pokroku.  

PS G7 8. 7. 2016 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

on the approval and market surveillance 

of motor vehicles and their trailers, and 

of systems, components and separate 

technical units intended for such 

vehicles  

– Examination of the proposal  

 

Kateřina 

Lízalová (SZB) 

Na jednání PS G7 proběhlo první projednání příloh. PRES požádalo 

delegace o zaslání komentářů do konce srpna. Další jednání se 

uskuteční 6. září a bude zaměřeno na end of series (na základě dnešní 

diskuze) a politické otázky, kde vidí tři hlavní oblasti - nezávislost a 

kvalita typového schvalování a testování, dozor nad trhem a EU 

governance. Bude rozeslán podkladový dokument pro další jednání k 

otázce nezávislosti a kvality typového schvalování a testování – tj. 

články 30 a 86 k financování technických zkušeben, schvalování a 

dozoru nad trhem. 
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PS G7 6. 9. 2016 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

on the approval and market surveillance 

of motor vehicles and their trailers, and 

of systems, components and separate 

technical units intended for such 

vehicles  

– Examination of the proposal 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Na jednání dne 5.9.2016 proběhla diskuse nad čl. 47 (Vozidla z konce 

série), čl. 34 (CoC), čl. 71 – 80 (Technické zkušebny), čl. 30 a 86 

(Struktura vnitrostátních poplatků …), dále čl. 9 (Ověřování shody), čl. 

55 (Uvádění na trh), čl. 56 (Požadavky na díly), čl. 90 (Správní 

pokuty). Kromě toho proběhla také diskuse o přílohách návrhu. 

PS G7 4. 10. 2016 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

on the approval and market surveillance 

of motor vehicles and their trailers, and 

of systems, components and separate 

technical units intended for such 

vehicles  

– Examination of the proposal 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Jednání PS G7 pokračovalo v diskusi o návrhu „rámcového“ nařízení 

(dok. č. 12247) s tím, že nejdříve představilo změny provedené oproti 

předcházející verzi návrhu. Zmínilo mimo jiné, že pozměnilo na 

mnoha místech, vč. příloh delegované akty na implementační. Dnes, 

oznámilo dále PRES, se bude nová verze projednávat způsobem článek 

po článku. Samozřejmě předpokládá delší debatu u článků, jako je 

např. čl. 9, 30 apod.  

PS G7 25. 10. 2016 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

on the approval and market surveillance 

of motor vehicles and their trailers, and 

of systems, components and separate 

technical units intended for such 

vehicles  

– Examination of the proposal 

Lubomír Kincl 

(MD) 

PS G7 na tomto jednání projednávala materiál PRES, tedy pracovní 

dokument č. TA 42/16 obsahující úpravy v článcích 9, 10, 11, 15, 30, 

33-35, 47, 70, 71 a 77. Vychází z připomínek ČS na předcházejících 

jednáních.  
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PS G7 14. 11. 2016 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

on the approval and market surveillance 

of motor vehicles and their trailers, and 

of systems, components and separate 

technical units intended for such 

vehicles 

– Examination of the proposal 

Kateřina 

Lízalová (SZB) 

Na jednání proběhla prezentace zástupců Výzkumného centra EU 

(JRC), která týkala potenciální úlohy tohoto při provádění zkoušek 

vozidel (vazba především na čl. 9). Dále se podle záměrů SKPRES 

debatovalo o tématech obsažených v dotazníku EK, který byl 

delegátům ČS rozeslán jako MD č. 45/16. Dále proběhla diskuse ke 

kompromisním návrhům k tématům poslední diskuze (články 34, 35, 

71, 77, 78, 79, 80 a příloha XII čl. 39, 42, 43). 

Příští jednání proběhne 6. 12. – PRES připraví nový dokument a EK 

shrne odpovědi ČS z dotazníků do podkladu (termín pro odpovědi na 

dotazník je 22.11.). Dále PRES připraví na Radu COMPET state of 

play dokument shrnující otevřená témata.  

Rada 

COMPET 
28. 11. 2016 

8. a) Současné legislativní návrhy: 

i. Návrh nařízení Evropského 

parlamentu a Rady o schvalování 

motorových vozidel a jejich přípojných 

vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků 

určených pro tato vozidla a o dozoru 

nad trhem s nimi 

- informace předsednictví 

 
PRES informovalo o stavu projednávání návrhu. Bylo dosaženo 

pokroku zejména v technické části návrhu. U politických témat stále 

v některých ČS probíhá tvorba pozic. Výbor EP IMCO bude o návrhu 

hlasovat 26. ledna 2017. PRES bude pokračovat v projednávání s cílem 

dosáhnout dalšího pokroku a domnívá se, že Rada má dobrý základ pro 

další práci.  

 

PS G7 6. 12. 2016 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

on the approval and market surveillance 

of motor vehicles and their trailers, and 

of systems, components and separate 

technical units intended for such 

Kateřina 

Lízalová (SZB) 

Pro toto jednání byla distribuována nová, již čtvrtá, verze základního 

dokumentu, a to pod č. 14713/16 z 24.11.2016.  

Další PS k projednání návrhu proběhne 16. 1. a dále každý měsíc. 

COMPET Rada proběhne 20. února. Cílem je dosáhnout pokroku, tedy 

zejména vyřešit problematické články – peer reviews TAAs a TS, 

platnost schválení a financování dozoru.  
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vehicles 

– Examination of the proposal 

2017 

PS G7 16. 1. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Examination of the proposal 

Lubomír Kincl 

(MD) 

PS G7  pokračovala 16.1.17 pod vedením MT PRES v projednávání 

kompromisního návrhu zpracovaným SK PRES k problematických 

článkům.  

 

PS G7 
6. + 7. 2. 

2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Examination of the proposal 

– Overall discussion of the Annexes 

 PS G7  pokračovala v projednávání kompromisního návrhu.  

 

CRP I 15. 2. 2017 

Příprava na Radu COMPET dne 20. 2. 

2017 - Zpráva o pokroku 

SZB Přestože se u řady bodů podařilo během projednávání nalézt 

kompromisní řešení, další pokrok stávající diskuse příliš nevykazuje. 

Je možné říci, že především v otázkách fungování nově zaváděných 

kontrolních mechanismů se mezi ČS zformovaly dvě skupiny, z nichž 

jedna shledává podobně jako EK potřebu vylepšení všech aspektů 

schvalovacího procesu hlavně v posílení pravomocí Komise a druhá je 

proti takovému přenášení pravomocí.  

Rada 

COMPET 
20. 2. 2017 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 

Rady o schvalování motorových vozidel a 

MPO Rada pro konkurenceschopnost vzala na vědomí zprávu o pokroku 

k návrhu nařízení o typovém schvalování motorových vozidel. 
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jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků určených pro tato 

vozidla a o dozoru nad trhem s nimi 

= zpráva o pokroku 

PS G7 13. 3. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Examination of the proposal 

Kateřina 

Lízalová (SZB) 

PS projednala články 1-4, 10, 23, 24, 29, 34-36, 65-72, 75, 77-80, 89, 

91 a 11 nového kompromisního textu. Písemné komentáře k celému 

textu je možné zasílat do 21. března. Cílem PRES je na příštím jednání 

PS dne 20. 3. projednat zbývající problematické články nového textu. 

PRES požádalo o zaslání připomínek písemně zejména delegace, které 

mají výhradu k přezkumu. Na základě diskuze PRES dále zapracuje na 

článku 10 odst. 2b), aby nebyl překryv s články 71 a 72 a bylo jasné 

rovné postavení mezi akreditací a „peer-reviews“. Výhrady některých 

zemí k „joint assesment teams“ dle čl. 77 přetrvávají. Některé ČS mají 

výhradu k přezkumu k vynětí odstavce 12 článku 91, který se týká 

revize nařízení Euro 5/6. Dále zapracují na definicích. Komentáře 

k celému textu je možné zaslat do 21. března.  

 

PS G7 20. 3. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Examination of the proposal 

Kateřina 

Lízalová (SZB) 

PS projednala zbývající články nového kompromisního textu. Široká 

diskuze proběhla zejména k nové specifikaci článku 8, který řeší dozor 

nad trhem. Vyřešena není také platnost schválení typu a výběh série. 

Důležitou otevřenou otázkou je působnost nařízení a dozoru nad trhem, 

tj. zda ponechat možnost testovat i již registrovaná vozidla, nebo 

omezit jen na nová vozidla. PRES připraví nový kompromisní text, 

který chce projednat již na příštím jednání 4. dubna. Dále je v plánu 

dvoudenní jednání PS 26. a 27. dubna, jelikož cílem PRES je 

dosáhnout obecného přístupu na květnové Radě COMPET.   

PS G7 4. 4. 2017 
Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

Kateřina 

Lízalová (SZB) 

PS projednala nové kompromisní návrhy PRES k dosud otevřeným 

článkům – zejména čl. 8, 9, 10, 33, 47, 71 a 72 a 80. Z jednání 
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approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Examination of the proposal(Articles) 

– (Poss.) Examination of the proposal 

(Annexes) 

vyplynulo, že k  článku 8 k dozoru nad trhem bude PRES dále pracovat 

na ustanovení ke komponentům, většímu zohlednění hodnocení rizik a 

vyzvalo ČS, aby ověřily dopad článku na národní úrovni. Některé ČS 

vyžadují, aby se dozor nad trhem vztahoval jen na nová vozidla. U 

článku 9 přetrvávají rozdílné názory na to, jak by měla EK provádět 

testy. U článků 71 a 72 je třeba další práce za účelem vyjasnění 

působnosti peer-reviews. Nový návrh EK článku 47 k výběhu série 

nebyl přijat nijak pozitivně a ČS uvedly, že preferují současný systém.  

Další jednání bude dvoudenní a proběhne 26. a 27. dubna k otevřeným 

článkům návrhu.  PRES požádalo o písemné komentáře co nejdříve, 

jelikož revidovaný text chtějí poslat před velikonoční pauzou.  Možné 

další jednání PS je plánováno na 15. května. 

 

PS G7 
26. + 27. 4. 

2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Examination of the proposal 

Kateřina 

Lízalová (SZB) 

PS během dvoudenního jednání projednala písemné komentáře 

delegací a ty části kompromisního textu, kde byly provedeny změny a 

ke kterým mají některé ČS výhrady.  Byl projednán článek 8 k dozoru 

nad trhem, který dozná jen mírných úprav, ačkoli některé ČS 

upozornily na diskriminační řešení distribuce kontrol mezi jednotlivé 

skupiny testů, jelikož se jím omezuje volba pro ty ČS, které testují 

méně než 4 vozidla. Dále se řešila otázka, zda omezit dozor jen na 

nová vozidla a navrhováno je ponechat text otevřený pro volbu ČS. 

K článku 9 byla CZ již jediným ČS majícím výhrady k článku jako 

takovému. Do 5. 5. zašle PRES finální text, který bude kde schválení 

předložen na jednání Coreperu 10. 5. s tím, že současně má být na 

Coreperu vyřešen jako politické téma článek 90 týkající se správních 

pokut ukládaných EK. PRES se pokusí s PSR navrhnout novou právně 

jasnější verzi článku 90 a na CRP již neočekává drafting session 

k článku. Možné další jednání PS je plánováno na 15. května (rovněž 

pro účely projednání agendy WP.29). 
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CRP I 10. 5. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and the Council on the 

approval and market surveillance of 

motor vehicles and their trailers, and of 

systems, components and separate 

technical units intended for such vehicles 

(First reading) 

Interinstitutional file: 2016/0014 (COD) 

= General approach 

 

SZB Coreper projednal obecný přístup k návrhu nařízení o schvalování 

motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, 

konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro 

tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, a to zejména čl. 90, který se 

setkal s podstatným množstvím výhrad ze strany ČS zejména z důvodu 

právní nejasnosti a rizika dvojího sankcionování (IT, ES, SK, BG, LV, 

CZ, PL, RO, UL, LT, HU, AT). K čl. 8 upravujícího dozor nad trhem 

zazněly pochyby ze strany LV, SK, CZ, EL a BE zdůrazňující 

neefektivnost principu stanovení minimálního počtu kontrol. PRES na 

závěr jednání předložilo upravený text čl. 90, podle kterého může EK 

ukládat pokuty jen v rámci čl. 50 nařízení a který vyjasňuje, že EK 

nemůže zahájit nebo pokračovat v řízení proti hospodářským 

subjektům, pokud již byly sankcionovány nebo prohlášeny 

neodpovědnými podle národních sankčních ustanovení. K upravené 

verzi článku vystoupilo pouze DE, které nemůže přijmout obecný 

přístup jako celek a požaduje další jednání na pracovní úrovni a dále 

CZ, SK a BG s pozitivní výhradou přezkumu. PRES shrnulo, že 

postoupí obecný přístup s novou verzí čl. 90 na Radu COMPET a ověří 

s CLS (právní službou Rady), zda bude možné zapracovat závěrečnou 

žádost RO o implementační akty v odstavci 2 čl. 90, kterou podpořili 

CZ, SK, HU a BG . 

Rada 

COMPET 
29. 5. 2017 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 

Rady o schvalování motorových vozidel a 

jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků určených pro tato 

vozidla a o dozoru nad trhem s nimi 

(první čtení) 

= obecný přístup 

MPO Kvalifikovaná většina pro podporu návrhu byla dosažena a Rada pro 

konkurenceschopnost přijala obecný přístup k návrhu nařízení. 
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PS G7 19. 6. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Examination of the EP amendments 

SZB PS poprvé projednala pozměňovací návrhy EP k návrhu nařízení, 

mimo recitálů a příloh.  Konfliktními body při jednání s EP budou 

zejména článek 30 (poplatky), článek 33 (omezení platnosti schválení 

typu), článek 8 (dozor nad trhem), článek 90 (pokuty), otázka peer-

reviews a joint audits, RMI, otázka zmocnění EK odejmout 

schvalovací kompetenci národním schvalovacím autoritám (PN 113). 

V některých bodech bude nutné zjistit a analyzovat důvody 

jednotlivých PN. Dále by měla být detailněji projednána EP 

navrhovaná online databáze (včetně propojení s RAPEX a ICSMS – 

PN 115) a použití nepředvídatelného testování (PN 348). EE na závěr 

informovalo o plánech svého předsednictví. Trialogy chce zahájit co 

nejdříve, v červenci budou vědět konkrétní datum trialogu.  Další PS 

G7 proběhne 10. 7. 

CRP I 19. 06. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers (First reading) 

(Legislative deliberation) 

= Presidency debriefing on the 

outcome of the trilogue 

SZB PRES informovalo o průběhu a výsledku prvního neformálního 

trialogu, který proběhl 6. 9. a potvrdilo své ambice dosáhnout dohody s 

EP do konce předsednictví. Trialog proběhl v konstruktivním duchu a 

PRES již distribuovalo čtyřsloupcový dokument, který bude sloužit 

jako základ pro další diskuzi. Množství otázek bude možné řešit na 

technické úrovni.  Nejdůležitější body návrhu, které bude nutno 

rozhodnout na politické úrovni, jsou povinnosti členských států v 

dozoru nad trhem, role Fóra, poplatky, sankce, přístup k informacím o 

opravách a údržbě vozidla (RMI) a hodnocení schvalovacích orgánů a 

technických zkušeben. Další dva trialogy proběhnou 10.10. a 9. 11 a 

PRES počítá s pragmatickým přístupem EK při hledání společných 

pozic. Z trialogu vyplynulo, že EP považuje za klíčové dvě otázky: 

článek 9, ve kterém EP trvá na přepracování článku směrem k 

autonomní pravomoci EK provádět testování vozidel a část k dozoru 

nad trhem, kde považuje EP text Rady za málo ambiciózní. V dozoru 

nad trhem sice panuje shoda ohledně principu minimálního počtu testů, 

nicméně EP shledává situaci, ve které by některé členské státy měly 
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povinnost testovat jen jedno či dvě vozidla za rok, za nepřiměřenou. 

PRES požádalo členské státy o indikaci hlavních „redlines“ již na 

příštích pracovních skupinách 13. 9. a 26. 9.  

 

EK uvedla, že za důležité body považuje otázku EU governance, dozor 

nad trhem s adekvátním počtem povinných kontrol, omezení platnosti 

schválení typu, efektivní systém kontroly fungování schvalovacích 

orgánů a technických zkušeben (peer reviews) a dostatečně odrazující 

sankce. 

PS G7 13. 9. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Information by the Presidency 

– Continuation of the examination of the 

EP amendments (recitals and annexes) 

Doc 7849/17 REV 1 

– Preparation for the next informal 

Trilogue 

(Document to follow) 

SZB PS projednala pozměňovací návrhy EP k recitálům a přílohám a dále 

některé pozměňovací návrhy podle čtyřsloupcového dokumentu 

rozdělených do skupin. Jednalo se zatím o méně problematické části 

návrhu. Další PS proběhne 26. 9. jako příprava na druhý trialog, který 

se uskuteční 10. 10. Klíčová ustanovení pro EP jsou článek 8 k dozoru 

nad trhem a článek 9 k testování vozidel Komisí. U dozoru nad trhem 

je zřejmé, že Rada trvá na své pozici. Prostor pro kompromis tak PRES 

vidí v článku 9 (EP navrhuje posílení role EK při testování vozidel), 

jelikož možnost EK provádět testy vozidel je obsažena i v textu Rady. 

S touto myšlenkou bude PRES pracovat při přípravě mandátu pro 

druhý trialog. 

PS G7 26. 9. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Preparation for the next informal 

SZB PS projednala pozměňovací návrhy EP podle čtyřsloupcového 

dokumentu, které PRES projednalo s EP na technických jednáních. 

Dále proběhla příprava mandátu na druhý trialog, který se uskuteční 

10. 10. PRES navrhuje akceptovat  PN EP k článku 9 (EP navrhuje 

posílení role EK při testování vozidel v provozu - možnost EK testovat 

vozidla by tak mj. byla změněna na povinnost EK testovat vozidla). To 

by dle PRES umožnilo udržení si textu obecného přístupu k peer-
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Trilogue evaluations, joint assessment teams, principu akreditace a dvou 

odstavců článku 10(2c), ve kterém EP navrhuje pravomoc EK 

odejmout schvalovací kompetenci národním autoritám. Navrhovaný 

„package-deal“ PRES se setkal obecně s podporou většiny ČS, 

výhrady se týkaly spíše konkrétních částí článku 9, zejména rozsahu a 

podmínek testování již registrovaných vozidel Komisí. CZ má k 

návrhu PRES výhradu k přezkumu. PRES připraví nový 4-sloupcový 

dokument pro CRP 4. 10. a doplňující vysvětlující dokument, které 

zašlou nejpozději v pátek večer. PRES požádalo ČS, které mají 

výhrady k přezkumu o informaci před CRP, zda může být výhrada 

stažena. Další PS se uskuteční 18. 10., na kterou bude zaslán nový 4-

sloupcový dokument. 

CRP I 6. 10. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles (First reading) 

(Legislative deliberation) 

= Preparation for the trilogue 

SZB Coreper projednal a schválil mandát pro druhý trialog v podobě 

navržené PRES. Mandát byl podpořen RO, DK, IT, CZ, ES, PT, SK, 

NL, LV, PL, LU a FR. DE se nepodpořilo prosadit navrhovanou 

změnu „may“ na „shall“ v článku 9 odstavci 1, který upravuje 

pravomoc EK testovat vozidla v provozu. CZ, RO a PT se připojily ke 

kritickému názoru DE na změnu v článku 9. CZ dále zdůraznila 

důležitost udržení textu obecného přístupu v ustanoveních k „peer-

evaluations“, ke společným hodnotícím týmům a k článku 90 ke 

správním pokutám. V obdobném duchu se vyjádřily PL a LV. Diskuze 

proběhla také k návrhu DK na zpřesnění článku 9 odstavce 1 řádku 250 

tak, aby bylo testování používaných vozidel Komisí omezeno jen na 

podniky operující v automobilovém průmyslu. PRES shrnulo diskuzi s 

tím, že mandát pro druhý trialog byl přijat. V případě vozidel v 

provozu panuje shoda na principu a text bude vyjasněn později. U 

článků 71 (schvalovací orgán odpovědný za technické zkušebny), 30 

(struktura vnitrostátních poplatků na pokrytí nákladů na schválení typu 

a dozor nad trhem), 86 (vnitrostátní poplatky za náklady související s 

činnostmi vykonávanými schvalovacími orgány) a 90 (správní pokuty) 
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se bude PRES držet obecného přístupu. 

CRP I 11. 10. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles (First reading) 

(Legislative deliberation) 

= Presidency debriefing on the 

outcome of the trilogue 

SZB PRES informovalo o výsledku druhého neformálního trialogu, který 

proběhl dne 10. 10. PRES představilo EP kompromisní návrh k 

článkům 6 (povinnosti členských států), 9 (ověření souladu s 

požadavky prováděné Komisí), 77 – 79 (posuzování a určení 

technických zkušeben) a zdůraznilo, že revidovaný mandát schválený 

na Coreperu dne 4. 10. je kompromisem a flexibilita ČS je omezená. 

EP ocenil návrh Rady, nicméně zatím nebyl v pozici jej přijmout a 

přijde proto s pozicí co nejdříve to bude možné. Z trialogu vyplynulo, 

že EP považuje za důležité stanovit dohled nad schvalovacími orgány a 

technickými zkušebnami a nesouhlasí s dokumentárními kontrolami v 

dozoru nad trhem. PRES shrnulo, že atmosféra trialogu byla 

konstruktivní a obě strany potvrdily ambici dokončit jednání do konce 

roku.  Třetí trialog se uskuteční dne 9. 11. a bude připraven na 

pracovních skupinách dne 18., 25. a 30. 10. Žádný z ČS, včetně CZ, k 

bodu nevystoupil. 

PS G7 18. 10. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Preparation for the next informal 

Trilogue 

 PS se věnovala přípravě na třetí trialog s EP k návrhu nařízení type-

approval. DE informovalo o svém návrhu k článku 91, který se týká 

zablokované revize nařízení 715/2007 (Euro 5/6) a který byl zaslán i 

úrovni ENVI attachés. DE navrhuje poměrně podstatné změny 

(znovuvložení měření CO2 dle reálných jízdních podmínek a zmocnění 

EK k přijetí potřebné procedury, povinnost EK zvážit revizi emisních 

standardů, závaznost pokynů EK k používání defeat devices, změnu 

definice defeat device, zavedení  nové definice "state of the art 

technology"). PRES proto návrh DE projedná na PS G7 30. 10., na 

kterou jsou zváni ENVI attachés. PRES dále podrobněji informovalo o 

výsledku druhého trialogu 10.10. a byly projednány kompromisní 

návrhy PRES k technickým částem nařízení. Další PS G7 se uskuteční 

25. 10. a bude pokračovat v přípravě na třetí trialog. Byl také avizován 
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non-paper EK k přílohám, jehož cílem je reagovat na změny 

v legislativě během dvouletého projednávání návrhu (update 

technických nařízení). 

PS G7 25. 10. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Preparation for the next informal 

Trilogue 

SZB PS projednala kompromisní návrhy PRES dle čtyřsloupcového 

dokumentu zejména k ustanovením týkajícím se ustavení Fora pro 

výměnu informací, online databáze, definice odpojovacího zařízení, 

testovacích metod, elektronického prohášení o shodě a limitů pro 

vozidla malé série. PRES informovalo, že EP se k revidovanému 

mandátu Rady schválenému na CRP 4. 10. konkrétně nevyjádřil a 

přijde s vlastním návrhem. EP považuje za klíčový extenzivní dozor 

nad trhem a dostatečný dohled EK nad schvalovacími a dozorovými 

orgány. Třetí trialog byl přesunut na 23. 11. z důvodu poskytnutí více 

času oběma institucím na přípravu pozic. Další PS se uskuteční 30. 10., 

6. 11. a 14. 11. a připraví mandát na třetí trialog. Na příští PS 30. 10. 

bude projednán návrh DE k článku 91 (vazba na zablokované nařízení 

715/2007), kompromisní návrh PRES k přístupu k softwaru a k 

reportovacím povinnostem a non-paper EK k přílohám. V dozoru nad 

trhem PRES nevidí prostor pro flexibilitu ČS, a proto zvažuje jako 

návrh mandátu na třetí trialog kompromis v části dohledu nad 

schvalovacími a dozorovými orgány, tj. akceptovat audity navrhované 

EP výměnou za počet dozorových kontrol dle textu Rady. 

PS G7 30. 10. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Preparation for the next informal 

Trilogue 

SZB PS projednala non-paper EK k přílohám, kompromisní návrhy PRES 

dle čtyřsloupcového dokumentu a zejména kompromisní návrhy EP 

k článku 91(in-service conformity testing pro CO2 a spotřebu; revizní 

klauzule pro emisní limity Euro 7), který se týká nařízení 715/2007 

(Euro 5/6). DE představilo svůj související návrh na znovuotevření 

projednávání zablokované revize nařízení 715/2007, respektive na 

vložení emisních ustanovení do nařízení 715/2007 přes nařízení type-

approval. Šest ČS podpořilo zavedení ustanovení v sektorově 
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specifickém nařízení, cca stejný počet ČS je flexibilní a mnoho ČS 

včetně CZ má dosud výhradu k přezkumu. PRES proto požádalo o 

zaslání pozic konkrétně k znovudoplnění odstavce 6 článku 91 do 6.11. 

Požádalo také o pozici k revizní klauzuli pro emisní limity Euro 7 

navrhovanou EP (odstavec 6a článku 91). Příští PS G7 proběhne 6.11. 

a 14. 11. a projedná mandát na třetí trialog (23.11.) 

PS G7 6. 11. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Preparation for the next informal 

Trilogue 

SZB PS se věnovala přípravě na třetí trialog s EP k návrhu nařízení type-

approval. Další PS G7 se uskuteční 14. 11. a dokončí přípravu mandátu 

na třetí trialog, který bude poté předložen Coreperu. Návrh PRES na 

nový kompromisní článek 9a, který by umožnil EK hodnotit procesy 

prováděné národními schvalovacími autoritami (zejména určování a 

monitoring technických zkušeben, udělování typových schválení, 

kontrola shodnosti výroby) se setkal s částečnou podporou ČS. PRES 

chce navrhnout EP článek 9a výměnou za to, že EP akceptuje text 

Rady k dozoru nad trhem (článek 8). Proti článku 9a se vyslovili CZ, 

IT, RO, PL, LV. PS poté projednala kompromisní text dle 

čtyřsloupcového dokumentu k tématům RMI, platnost schválení typu, 

hodnocení TS a dalším. 

PS G7 14. 11. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Preparation for the next informal 

Trilogue 

SZB PS se věnovala přípravě na třetí trialog s EP k návrhu nařízení type-

approval. PRES představilo nový návrh k dozoru nad trhem (článek 8), 

ve kterém se pokouší vyjít vstříc EP, který požaduje celkové testování 

emisí a minimální počet testů pro všechny ČS. Současně se PRES drží 

linie obecného přístupu, podle kterého je počet testů odvozen od počtu 

registrovaných vozidel za rok, zvažuje ale i varianty s vyšším počtem 

testů. Dále navrhuje nový článek 9a, který upravuje možnost EK 

hodnotit činnosti schvalovacích orgánů. Mandát na třetí trialog, který 

se uskuteční 23. 11., bude zařazen na CRP 22. 11. a debriefing z 

trialogu na CRP 24. 11. Dokument bude zaslán do konce tohoto týdne. 

K článku 9a na rozdíl od článku 8 zazněly i negativní postoje ČS, a 
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PRES proto ještě text zváží.  Komentáře žádá PRES zaslat nejpozději 

do 16. 11.  Dne 28. 11. proběhne dopolední G7 k debriefingu z trialogu 

a k recitálům. 

CRP I 24. 11. 2017 

Regulation on type approval 

Preparation for the trilogue 

SZB PRES informovalo o výsledku třetího neformálního trialogu, který se 

uskutečnil dne 23. 11. a potvrdilo ambici dosáhnout politické dohody s 

EP do konce roku. PRES na trialogu zdůraznilo, že flexibilita Rady je 

na své hranici. V části governance EP akceptoval odstranění možnosti 

EK odejmout schvalovací kompetence národním orgánům, ale EP trvá 

na zavedení nezávislých auditů schvalovacích autorit. U minimálního 

počtu testů EP souhlasí s 5 testy, ale požaduje 33% emisních testů a 1 

test na 30 000 registrovaných vozidel. EP je ochoten akceptovat 1 test 

na 40 000 registrovaných vozidel a 25% emisních testů v případě, že 

Rada přijme nezávislé audity. PRES proto apelovalo na ČS, aby 

přehodnotily svou pozici k auditům. Dále byla projednána a obecně 

schválena ustanovení k elektronickému prohlášení o shodě, Fóru, 

online databázi, RMI (repair and maintenance information), peer-

reviews a poplatkům. Žádné delegace, včetně CZ, k tomuto bodu 

nevystoupily. 

PS G7 28. 11. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Examination of the Presidency 

compromise proposal 

SZB PRES na PS podalo podrobnou informaci o výsledku třetího trialogu, 

který proběhl 23.11., a v návaznosti byl projednán nový kompromisní 

text k těm částem nařízení, které zůstaly po trialogu neuzavřeny. K 

článku 8 a navrhovanému počtu 1 testu na 40 000 registrovaných 

vozidel a 20% emisních testů zazněla obecná podpora, nicméně 

některé ČS (PL, SK, HU, CZ) zdůraznily, že pozici k článku 8 

podmiňují neustupováním EP v části auditů.  PRES informovalo, že 

článek 9a k hodnocením schvalovacích orgánů Komisí a otázka IA/DA 

bude projednána na další PS na attaché úrovni, která proběhne 

pravděpodobně 1.12. Nový text článku 9a bude zaslán během zítřka. 

Datum čtvrtého trialogu zatím PRES nepotvrdilo, ale pravděpodobně 
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se uskuteční 7.12. s tím, že příprava mandátu proběhne na CRP 6.12. a 

debriefing na CRP 8. 12. Na závěr BG PRES informovalo o programu 

svého předsednictví. 

CRP I 6. 12. 2017 

Návrh nařízení EP a Rady o schvalování 

motorových vozidel a jejich přípojných 

vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků 

určených pro tato vozidla a o dozoru nad 

trhem s nimi (příprava na trialog, 

informace PRES o výsledcích trialogu 

SZB Coreper projednal a schválil mandát pro čtvrtý trialog v podobě 

navržené PRES. CZ vystoupila se společným návrhem 7 ČS (CZ, SK, 

PL, HU, LV, LT, CY) na změnu článku 9a, podle kterého by Komise 

mohla provádět hodnocení jen na základě nesrovnalostí zjištěných 

podle článku 9 a po konzultaci Fóra. Návrh CZ byl dále podpořen ES, 

RO, IT, HR, MT, LU a také DE, které podpořilo návrh CZ ve spojení s 

jejich vlastním návrhem k článku 73. Podporu mandátu PRES a tedy 

potřebnou flexibilitu k článku 9a vyjádřily FR, UK, NL, ES, IT, AT, 

DK, SE, BE, MT a HR. EK podpořila mandát PRES a upozornila na 

svůj kompromisní návrh k recitálu 30 týkajícího se platnosti schválení 

typu. Mandát na čtvrtý trialog byl schválen s tím, že PRES přislíbilo 

vzít v trialogu v potaz alternativní návrhy CZ a DE. Proti mandátu se 

na závěr vyslovily CZ, SK, HU, PL, RO, LU a LV. 

PS G7 atašé 11. 12. 2017 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the 

approval and market surveillance of motor 

vehicles and their trailers, and of systems, 

components and separate technical units 

intended for such vehicles 

– Examination of the Presidency 

compromise proposal (Recitals) 

SZB PS projednala kompromisní znění recitálů k nařízení type-approval dle 

čtyřsloupcového dokumentu 14376/2017 REV 1. PRES požádalo o 

zaslání případných písemných komentářů do zítřka, aby mohlo být 

zapracováno do finálního kompromisního textu na CRP 20.12., který 

PRES plánuje zaslat v pátek. 
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CRP I 20. 12. 2017 

Regulation on type approval 

Analysis of the final compromise text 

with a view to agreement 

SZB Coreper schválil finální kompromisní text nařízení a udělil mandát 

PRES informovat EP o potvrzení souhlasu Rady s dojednaným textem. 

EK uvedla, že kompromisní text považuje za důležitý krok k obnovení 

důvěry veřejnosti ve schvalovací systém a avizovala vydání prohlášení 

do záznamu z jednání Coreperu k ustanovením, ke kterým má své 

výhrady. LV, CZ a SK se zdržely hlasování z důvodu přetrvávajících 

výhrad k článku 9a (hodnocení schvalovacích orgánů EK). LV a CZ v 

tomto duchu odkázaly na společné prohlášení do záznamu z jednání 

Coreperu. K článku 9a se vyjádřilo a vydalo prohlášení také DE, které 

nesouhlasí se zvoleným způsobem pro dosažení cílů článku 9a. 

2018 

 

Dne 18. dubna 2018 schválil EP nařízení v prvním čtení - odkaz. Dne 22. 5. 2018 přijala Rada EYCS toto nařízení a dne 14. 6. 2018 bylo nařízení 

(č. 2018/858) zveřejněno v Úředním věstníku EU (OJ EU L151). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0179+0+DOC+XML+V0//CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN

