
Pracovní 

orgán 

Rady EU 

Datum 

jednání 

Projednávané dokumenty 

(název uváděn v jazyce rozesílané pozvánky 

z důvodu snadnějšího vyhledávání v Extranetu 

apod.) 

Účastník Stručný popis stavu projednávání 

 
 

POŽADAVKY PRO SCHVALOVÁNÍ TYPU MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA OBECNÉ 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLE A NECHRÁNĚNÝCH ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO 

PROVOZU 

2018 

PS G7 16. 05. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-

approval requirements for motor vehicles 

and their trailers, and systems, components 

and separate technical units intended for 

such vehicles, as regards their general 

safety and the protection of vehicle 

occupants and vulnerable road users, 

amending Regulation (EU) 2018/… and 

repealing Regulations (EC) No 78/2009, 

(EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 

– Presentation of the Impact Assessment by 

the Commission and exchange of views 

– Presentation of the proposal by the 

Commission and exchange of views 

MD EK zveřejnila návrh nařízení. 

PS G7 12. 06. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-

approval requirements for motor vehicles 

and their trailers, and systems, components 

and separate technical units intended for 

such vehicles, as regards their general 

safety and the protection of vehicle 

occupants and vulnerable road users, 

amending Regulation (EU) 2018/… and 

MD Návrh nařízení se začal detailně probírat po jednotlivých 

článcích, prostor byl i pro dotazy a komentáře, na které 

Komise vždy reagovala a návrh většinou obhájila, eventuálně 

si vyžádala čas na odpověď. Tato kapitola III je věnována 

závěrečným ustanovením 
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repealing Regulations (EC) No 78/2009, 

(EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 

– Exchange of views and article-by-article 

examination of the proposal by the 

Commission 

PS G7 02. 07. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-

approval requirements for motor vehicles 

and their trailers, and systems, components 

and separate technical units intended for 

such vehicles, as regards their general 

safety and the protection of vehicle 

occupants and vulnerable road users, 

amending Regulation (EU) 2018/… and 

repealing Regulations (EC) No 78/2009, 

(EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 

– Article-by-article examination 

MD Na jednání pokračovalo projednávání návrhu (čl. 12-17, 

příloha I - VI). Výhradu přezkumu k celému návrhu vzneslo 

DE, HU a DN.  
 

PS G7 13. 07. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-

approval requirements for motor vehicles 

and their trailers, and systems, components 

and separate technical units intended for 

such vehicles, as regards their general 

safety and the protection of vehicle 

occupants and vulnerable road users, 

amending Regulation (EU) 2018/… and 

repealing Regulations (EC) No 78/2009, 

(EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 

– Article-by-article examination 

MD Na jednání 13. 7. byly probírány a diskutovány články a 

přílohy nařízení, kromě čl. 3. Písemný komentář zaslalo 

zatím pouze Německo. Na programu nadcházejícího jednání 

je diskuze ke čl. 3 (Definice) a bodům odůvodnění a dále 

právní otázky. 
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PS G7 18. 07. 2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-

approval requirements for motor vehicles 

and their trailers, and systems, components 

and separate technical units intended for 

such vehicles, as regards their general 

safety and the protection of vehicle 

occupants and vulnerable road users, 

amending Regulation (EU) 2018/… and 

repealing Regulations (EC) No 78/2009, 

(EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 

– Article-by-article examination (Recitals, 

definitions and legal questions) 

MD  

Rada 

COMPET 
29.11.2018 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-

approval requirements for motor vehicles 

and their trailers, and systems, components 

and separate technical units intended for 

such vehicles, as regards their general 

safety and the protection of vehicle 

occupants and vulnerable road users, 

amending Regulation (EU) 2018/… and 

repealing Regulations (EC) No 78/2009, 

(EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 

MPO Rada COMPET schválila obecný přístup k návrhu nařízení. 

2019 

CRP 29.03.2019 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-

approval requirements for motor vehicles 

and their trailers, and systems, components 

 CRP schválil kompromisní text návrhu nařízení.  
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and separate technical units intended for 

such vehicles, as regards their general 

safety and the protection of vehicle 

occupants and vulnerable road users, 

amending Regulation (EU) 2018/… and 

repealing Regulations (EC) No 78/2009, 

(EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 

 

 

 

 

 

 

 

EP  16.04.2019 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-

approval requirements for motor vehicles 

and their trailers, and systems, components 

and separate technical units intended for 

such vehicles, as regards their general 

safety and the protection of vehicle 

occupants and vulnerable road users, 

amending Regulation (EU) 2018/… and 

repealing Regulations (EC) No 78/2009, 

(EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 

 EP schválil návrh nařízení. S ohledem na končící mandat EP 

bude legislativní proces přijetí nařízení dokončen v rámci 

opravné procedury.  

EP 

Rada EU 

10.10.2019 

8.11.2019 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on type-

approval requirements for motor vehicles 

and their trailers, and systems, components 

and separate technical units intended for 

such vehicles, as regards their general 

safety and the protection of vehicle 

occupants and vulnerable road users, 

amending Regulation (EU) 2018/… and 

repealing Regulations (EC) No 78/2009, 

(EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 

 10.10.2019 návrh schválen plénem EP, 8.11.2019 schválen 

Radou.  
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16.12.2019 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019 

o požadavcích pro schvalování typu 

motorových vozidel a jejich přípojných 

vozidel a systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků určených 

pro tato vozidla z hlediska obecné 

bezpečnosti a ochrany cestujících ve 

vozidle a zranitelných účastníků silničního 

provozu, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o 

zrušení nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a 

(ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 

631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 

672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 

1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 

1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 

109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 

65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 

347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 

1230/2012 a (EU) 2015/166 (Text s 

významem pro EHP) 

 Nařízení zveřejněno v OJ EU L325 

   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583241318481&uri=CELEX:32019R2144

