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DOPLNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU O SCHVALOVÁNÍ TYPU S OHLEDEM NA VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO 

KRÁLOVSTVÍ Z UNIE 

2018 

PS G7 12. 06. 2018 

Proposal for a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL complementing EU type-

approval legislation with regard to the 

withdrawal of the United Kingdom from the 

Union 

– Presentation of the proposal by the 

Commission and exchange of views 

MD Na jednání PS byl návrh nařízení představen v širších souvislostech 

a stručně byl probrán vlastní text. V následující diskuzi většina 

vystupujících návrh uvítala. Dílčí písemné připomínky následně 

zaslalo DE a RO. 

PS G7 02. 07. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council 

complementing EU type-approval 

legislation with regard to the withdrawal of 

the United Kingdom from the Union 

– Article-by-article examination 

MD Na jednání byly projednány čl. 1 – 4. 

PS G7 12. 09. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council 

complementing EU type-approval 

legislation with regard to the withdrawal of 

the United Kingdom from the Union 

– Examination of the Presidency 

compromise proposal 

MD Na jednání byl projednán kompromisní návrh PRES a room 

dokument k čl. 6a a 6b; všechny delegace mají stále výhradu 

přezkumu; PRES naznačilo další postup: chtělo by co nejrychleji 

předložit konsolidované znění; příští zasedání PS bude 26. 9., 

delegace tedy budou mít dostatek času na jeho prozkoumání; dění v 

EP: odpovědná zpravodajka Marlene Mizzi (IMCO, S&D, MT) se 

vrátí do Bruselu až 25. 9.; PRES komunikuje s jejím týmem, chce 

co nejrychleji pokročit v jednáních s EP. 

PS G7 26. 09. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council 

complementing EU type-approval 

MD Na jednání bylo projednáno nové revidované znění PRES; v 

návaznosti na dnešní diskusi připraví PRES finální kompromisní 
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legislation with regard to the withdrawal of 

the United Kingdom from the Union 

– Examination of the Presidency 

compromise proposal 

znění, které by chtělo předložit COREPERu v polovině října a 

následně začátkem listopadu ke schválení Radě;   

PS G7 10. 10. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council 

complementing EU type-approval 

legislation with regard to the withdrawal of 

the United Kingdom from the Union 

– Examination of the Presidency 

compromise proposal 

MD PRES v návaznosti na jednání PS50 (4. 10.) připravilo ve spolupráci 

s EK nové kompromisní znění; během diskuse upozornily některé 

delegace na to, že návrh nadále neřeší situaci doběhu série, kdy 

nebude požádáno o vydání nového schválení typu v EU27; návrh 

bude předložen COREPERu dne 24. 10. a následně začátkem 

listopadu ke schválení Radě; 

CRP I 24. 10. 2018 

Nařízení o schvalování typu s ohledem na 

Brexit 

- Schválení mandátu pro vyjednávání 

s Evropským parlamentem 

SZB/MD PRES stručně představilo kompromisní znění návrhu. 

Nejdiskutovanější otázkou během projednávání návrhu byl 

aspekt výběhu série. PRES chce co nejdříve zahájit jednání 

s EP tak, aby bylo nařízení přijato do konce roku. Časový 

rámec je velmi napjatý s ohledem na blížící se datum 

vystoupení UK z EU. Revidované znění návrhu je v souladu 

s WA, proto by mělo být podpořeno. Pokud však nebude 

dosaženo dohody ohledně WA, bude situace, pokud jde o 

vozidla, která zůstanou na skladech, poměrně závažná. UK by 

ocenili proto pragmatičtější přístup k řešení aspektu výběhu 

série. Uplatnili parlamentární výhradu přezkumu, kterou však, 

jak doufají, budou moci co nejdříve stáhnout. 
Dne 10. 1. 2019 bylo zveřejněno jako nařízení EP a Rady (EU) 2019/26 ze dne 8. ledna 2019, kterým se doplňují právní předpisy Unie v oblasti 

schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019R0026&qid=1547113726540

