VČASNÁ VAROVÁNÍ

europoslance Jana Zahradila

ČESKO U SOUDU KVŮLI
ENERGETICKÝM ŠTÍTKŮM

To nejdůležitější z dění v EU

leden 2019

2

Včasná varování europoslace Jana Zahradila | leden 2019

Vážené dámy, vážení pánové,
jak jsem upozorňoval již v jednom z podzimních vydání Včasných
varování, dosluhující Junckerova komise se rozhodla vypořádat se
s principem jednomyslného hlasování v Radě, které zatím chrání
suverenitu členských států v některých klíčových politikách, a v lednu
podala podnět k zavedení většinového hlasování v otázce daní. To je
samozřejmě špatná volba, což na začátku února potvrdila i většina
ministrů financí. Nastavení daní je jedna z naprosto klíčových oblastí,
na které se ve volbách „domluví“ voliči a zvolení politici. Opravdu není
možné, abychom museli zvyšovat daň z příjmu nebo podnikovou daň
jen proto, že pro takový krok získají v Radě dostatek hlasů například
Francouzi, kterým daňová konkurence v EU dlouhodobě vadí.
Další tabu bylo prolomeno v oblasti unijních fondů, jejich vyplácení
by se mělo omezit v případě nedostatků právního státu, „rule of law“.
I přes pokusy zapojit do unijního přerozdělování genderová, environmentální nebo sociální hlediska, zůstávala zatím ekonomická výkonnost států a regionů jediným kritériem. Význam kvality právního státu
rozhodně nelze podceňovat, ale z dosavadních zkušeností je jednoznačně vidět, že komise uplatňuje dvojí metr a celá věc je výrazně
zpolitizovaná, což v důsledku neprospívá ničemu. Pokud vstoupí nová
pravidla v platnost a budou i uplatňována, může to celý princip koheze
postavit na hlavu.
Dámy a pánové, přejí Vám dobré čtení.
Jan Zahradil
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PŘÍSNĚJŠÍ LIMITY CO 2

15 % | 30 % | 37,5 %
Rada 16. 1. 2019 potvrdila
dohodu týkající se snižování
emisí CO2 z osobních automobilů
a dodávek. Průměrné emise
CO2 z nových osobních
automobilů registrovaných v EU
mají být v roce 2025 nižší o 15 %
a v roce 2030 nižší o 37,5 % než
emisní limity platné v roce 2021.
Emise CO2 z nových dodávek
by měly být v roce 2025 nižší
o 15 % a v roce 2030 o 31 %.
Evropský parlament a Rada se
také dohodly na mechanismu,
který má podpořit prodej většího
počtu vozidel s nulovými a
nízkými emisemi, jako jsou plně
elektrická vozidla nebo hybridní
vozidla. Všechna zmíněna
opatření budou mít přímý dopad
na spotřebitele, protože ovlivní
cenu vozidel. | goo.gl/d9PDr8

RYBOLOV PO BREXITU

Komise 23. 1. 2019 přijala dva
nouzové návrhy, které mají
zmírnit dopad tvrdého brexitu
na rybolov v EU. Komise návrhy
přijala vzhledem k přetrvávající
nejistotě týkající se ratifikace
dohody o vystoupení Velké
Británie z EU. | goo.gl/A2Qc1t

PRODLOUŽENÍ PRAVIDEL STÁTNÍ PODPORY

Komise 7. 1. 2019 informovala o tom, že plánuje o další dva roky
prodloužit sedm předpisů, které upravují poskytování veřejné podpory.
Ty by totiž měly vypršet v roce 2020. Zároveň zahájila jejich hodnocení
společně s posouzením dalších pravidel pro veřejnou podporu. Tato
hodnocení, která mají formu tzv. kontroly vhodnosti („fitness check“), by
měla Komisi posloužit jako základ pro další rozšíření nebo aktualizaci
pravidel po roce 2022. | goo.gl/hKEERP

KONEC JEDNOMYSLNOSTI V OBLASTI DANÍ?

Komise 15. 1. 2019 zahájila diskusi o postupném přechodu
k většinovému hlasování v daňové politice, což by
znamenalo ztrátu vlivu členských států. Komise přechod
navrhuje ve čtyřech oblastech: (1) u opatření týkajících se
spolupráce a vzájemné pomoci mezi členskými státy v boji
proti daňovým podvodům a únikům a u administrativních
iniciativ zaměřených na podniky v EU; (2) u opatření, ve
kterých zdanění podporuje cíle jiných politik, např. boj proti
změně klimatu, ochranu životního prostředí nebo zlepšení
veřejného zdraví; (3) u opatření, která jsou v rámci EU již
harmonizována, např. oblast DPH a spotřební daně, což
by mohlo napomoci jednotlivým zemím i podnikům v EU
lépe reagovat na technologický vývoj a změny na trhu; (4)
u velkých daňových projektů v oblastech, jako je společný
konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob a
nový systém zdanění digitální ekonomiky. | goo.gl/hsMTSe
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OTCOVSKÁ DOVOLENÁ

10 dní
Evropský parlament a Rada 24. 1.
2019 dosáhly prozatímní dohody
o návrhu směrnice o rovnováze
mezi pracovním a soukromým
životem rodičů a pečujících
osob. Dohoda stanovuje např.
evropskou minimální normu 10
dní otcovské dovolené po narození
dítěte. Příslušná náhrada by měla
odpovídat výši nemocenské.
Posiluje stávající právo na čtyři
měsíce rodičovské dovolené: 2
měsíce mají být nepřenosné mezi
rodiči, přičemž náhradu za tyto 2
měsíce si mají stanovit členské
státy. Evropský parlament a Rada
se také dohodly na ustanoveních
týkajících se pečovatelské dovolené,
podle nichž má mít pracovník nově
nárok na pět dní této dovolené
ročně. | goo.gl/zACFW8

ZMĚNY NA TRHU S ELEKTŘINOU

Coreper 18. 1. 2019 potvrdil dohodu o nové podobě pravidel
trhu s elektřinou. Výsledkem má být posílení práv spotřebitelů
a změna ustanovení o stanovování cen a vlastnictví zařízení
pro skladování energie. K nejspornějším bodům patřilo
nastavení kapacitních mechanismů pro vyrovnání volatility
způsobené obnovitelnými zdroji energie, protože se diskutovalo
o výši limitů emisí elektráren, které ovlivňují zejména uhelné
elektrárny. Ty nakonec mají vyjednánu výjimku, pokud uzavřou
během krátké doby (do konce roku 2019) požadované kontrakty
na kapacitní mechanismy. | goo.gl/ZKX9iL

VEŘEJNÁ DATA = DOSTUPNÁ DATA

Veřejná data mají být dostupná všem. 22. 1. 2019 se na tom dohodli
zástupci Komise, Evropského parlamentu a Rady. Jedná se o např.
meteorologická data, data o dopravě, data z právního či finančního
sektoru. Revize směrnice by měla usnadňovat využívání veřejně
přístupných dat pocházejících z výzkumu financovaného z veřejných
zdrojů. Veřejné orgány, až na velmi omezený počet případů, si nemají
moci účtovat poplatky vyšší, než kolik činí mezní náklady, jež při jejich
šíření za účelem dalšího využití vznikají. Cílem je umožnit většímu
počtu malých, středních a začínajících podniků vstoupit na nové trhy
s produkty a službami založenými na datech. | goo.gl/Fgmxpm
STÁTY NEPLNÍ SVÉ POVINNOSTI

27

Komise 24. 1. 2019 přijala rozhodnutí týkající se 27 členských států, aby zajistila řádné uplatňování pravidel EU
v oblasti služeb a odborných kvalifikací. Konkrétně Komise kromě dvou odůvodněných stanovisek zaslala celkem
31 výzev a jednu doplňující výzvu, jež se týkají několika omezení v odvětví služeb: výzvy 27 členským státům (všem
kromě Dánska) kvůli nesouladu jejich právních předpisů a postupů s pravidly EU pro uznávání odborných kvalifikací;
odůvodněné stanovisko určené Kypru a výzvu Portugalsku ohledně jejich zvláštních pravidel týkajících se přístupu
k výkonu činnosti inženýrů a architektů; doplňující výzvu Chorvatsku, která se týká omezení práva právníků; dvě výzvy
adresované Francii a Polsku a odůvodněné stanovisko určené Irsku ohledně jejich omezení reklamy v odvětví služeb;
výzvu Belgii týkající se povolovacího řízení a obecných požadavků, které uplatňuje region Brusel na poskytovatele
turistického ubytování.
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ČR U SOUDU KVŮLI ENERGETICKÝM ŠTÍTKŮM

ČR a Slovinsko neplní povinnosti vyplývající ze směrnice č.
31/2010 o energetické náročnosti budov. Komise je proto 24. 1.
2019 zažalovala u Soudního dvora EU. Úkolem členských států
bylo zavést systém minimálních požadavků na energetickou
náročnost budov, udělování průkazů energetické náročnosti
budov a zavést požadavky na pravidelnou kontrolu topných a
klimatizačních systémů. Kromě toho musí členské státy zajistit,
aby od roku 2021 měly všechny nové budovy „téměř nulovou
spotřebu energie“. Součástí směrnice je i povinnost uvádění
průkazů na určité – často navštěvované – veřejné budovy s cílem
zvýšení veřejného povědomí o potenciálu energetických úspor
při renovaci budov. Soudní dvůr EU může rozhodnout v rámci
rozsudku i o uvalení sankcí. | goo.gl/bKnqe5
OSOBNÍCH ÚDAJE VE VOLBÁCH DO EP

Coreper 25. 1. 2019 potvrdil dohodu týkající se změn nařízení upravujícího
status a financování evropských politických stran a nadací. Nová pravidla
mají umožnit uložit finanční sankce těm evropským politickým stranám
a nadacím, které záměrně ovlivňují výsledek voleb do Evropského
parlamentu tím, že využívají porušení pravidel ochrany údajů. Dle dohody
má být zaveden postup ověřování, jehož cílem je určit, zda porušení
obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, které zjistil vnitrostátní
dozorový úřad, souvisí s politickými činnostmi některé evropské politické
strany nebo nadace v souvislosti s volbami. Nová pravidla musí formálně
schválit Evropský parlament a Rada. | goo.gl/bAuaj5
POKUTA PRO MASTERCARD

570 mil. eur
Společnost MasterCard
podle Komise porušovala
přeshraniční hospodářskou
soutěž mezi bankami. Protože
je to v rozporu s evropskými
antimonopolními pravidly,
vyměřila společnosti 22. 1.
2019 pokutu ve výši 570 mil.
eur. Společnost MasterCard
podle Komise svými pravidly
uměle navyšovala náklady na
platby kartou, a poškozovala
tak spotřebitele i obchodníky
v EU. | goo.gl/YdjXLh

KONEC JEDNORÁZOVÝCH PLASTŮ

Coreper 18. 1. 2019 potvrdil předběžnou
dohodu týkající se zákazu plastů na jedno
použití. Dohoda vychází z návrhu předloženého
Komisí v květnu 2018. Komise se zaměřila na
10 konkrétních plastových produktů, které by
měly být nahrazeny. | goo.gl/61LiyF
MEZINÁRODNÍ MANŽELSTVÍ

Dne 29. 1. 2019 začala platit dvě nařízení, která mají vysvětlovat pravidla
týkající se majetkových poměrů mezinárodních manželství nebo
registrovaných partnerství. Nová nařízení stanovují pravidla pro případ
rozvodu nebo smrti a mají zajistit, aby v různých členských státech
neprobíhala paralelní, či dokonce protichůdná řízení, např. pokud jde o
nemovitosti nebo bankovní účty. Protože nebylo možné dosáhnout mezi
všemi členskými státy jednomyslnosti, jsou nařízení použitelná pouze v
18 státech: Belgie, Bulharsko, ČR, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr,
Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko,
Řecko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Nová nařízení mají konkrétně
objasňovat, který z vnitrostátních soudů je příslušný; usnadňovat uznávání
a výkon soudních rozhodnutí, která byla vydána v jednom členském státě
a týkají se majetkových věcí v jiném členském státě. Členské státy, které
se tzv. posílené spolupráce neúčastní, budou v přeshraničních případech
týkajících se majetkových poměrů v manželství a majetkových důsledků
registrovaného partnerství i nadále uplatňovat své vnitrostátní právo (včetně
svých pravidel ohledně mezinárodního práva soukromého). | goo.gl/NNR5Jf
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BREXIT A ERASMUS

PŘÍSNĚJŠÍ JEDNACÍ ŘÁD EP

Komise pro případ tvrdého
brexitu přijala 30. 1. 2019
soubor nouzových návrhů.
Tato opatření mají zajistit,
že v případě tzv. tvrdého
brexitu budou mladí lidé z EU
a Velké Británie, kteří se k 30.
3. 2019 účastní programu
Erasmus+, moci svůj pobyt
dokončit bez přerušení; orgány
členských států EU mají při
výpočtu dávek sociálního
zabezpečení, jako jsou
důchody, i nadále brát v úvahu
doby pojištění, zaměstnání
(včetně samostatně
výdělečné činnosti) nebo
pobytu ve Velké Británii před
jejím vystoupením; příjemci
finančních prostředků EU
z Velké Británie by i nadále
měli dostávat platby podle
svých stávajících smluv za
předpokladu, že Velká Británie
bude nadále plnit své finanční
závazky z rozpočtu EU.
| goo.gl/MM8mCw

Evropský parlament 31. 1. 2019 schválil změnu svých interních pravidel.
Upravený jednací řád má za cíl „zprůhlednit“ schůzky poslanců se
zástupci zájmových skupin, kterých se týká legislativa, na jejíž přípravě
se daný poslanec podílí. Styky s lobbisty mají na internetových stránkách
Evropského parlamentu zveřejňovat zpravodajové a stínoví zpravodajové
konkrétního návrhu a také předsedové výborů. Všichni další poslanci
jsou ke zveřejňování informací o podobných schůzkách také vyzváni.
Změny se týkají také parlamentních otázek a standardů chování
poslanců. Nová pravidla o zveřejňování schůzek se mají začít uplatňovat
od 11. 2. 2019. | goo.gl/J4FcPR

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

OCHRANA PRÁVNÍHO STÁTU

Rada 25. 1. 2019 přijala postoj ke
směrnici o ochraně oznamovatelů
(tzv. whistleblowerů). Nově mají
být vytvořeny bezpečné kanály
pro oznamování jak v rámci
organizace – soukromé či veřejné,
má-li více než 50 zaměstnanců
–, tak i pro oznamování veřejným
orgánům. Oznamovatelé by měli
být chráněni také před odvetou.
Rada do návrhu vložila článek
vymezující podmínky, jež musejí
být splněny, má-li být oznamovatel
novými pravidly chráněn. Postoj
Rady zachoval oblast působnosti,
jak navrhla Komise (tj. zadávání
veřejných zakázek, finanční služby,
předcházení praní peněz, veřejné
zdraví apod.). | goo.gl/XTXSqa

NOVÁ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ
Evropský parlament a Rada 29. 1. 2019 dosáhly předběžné dohody o balíku
obsahujícím směrnici o smlouvách o poskytování digitálního obsahu a digitálních
služeb a směrnici o smlouvách o prodeji zboží. Cílem je zajistit vyšší úroveň
ochrany a právní jistoty pro spotřebitele, zejména při přeshraničních nákupech,
a zároveň usnadnit podnikům, obzvláště malým a středním, prodeje v celé EU.
Obě směrnice vycházejí ze zásady maximální harmonizace, což znamená, že
se členské státy od jejich požadavků nemohou odchýlit. V některých aspektech
však země EU mohou zvážit uplatnění přísnějšího přístupu s cílem zachovat
takovou úroveň ochrany spotřebitele, kterou již uplatňují. | goo.gl/pBGckk

Evropský parlament 17. 1. 2019 schválil kontroverzní návrh nařízení
týkající se právního státu a ochrany rozpočtu, který je součástí balíku
právních předpisů navázaných na budoucí dlouhodobý rozpočet
EU pro roky 2021–2027. Pokud Komise se skupinou expertů odhalí
všeobecné nedostatky týkající se právního státu, které by mohly
ohrozit správu finančních prostředků, měla by mít možnost navrhnout
protiopatření – od omezení předběžného financování projektů až po
zastavení plateb z rozpočtu EU. Rozhodnutí Komise o zablokování
plateb by však podle přijatého textu musel odsouhlasit Evropský
parlament a Rada. Řada států se proti návrhu staví negativně,
zejména Polsko a Maďarsko. | goo.gl/h45Ryt

