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Vážené dámy, vážení pánové,
levnější přeshraniční platby v rámci EU se dostaly do titulku tohoto vydání Včasných varování zcela právem. Unie si zaslouží pochválit všude
tam, kde odstraňuje bariéry na vnitřním trhu a usnadňuje život. Taková
by měla být její role ve všech oblastech, a proto také kandiduji na post
předsedy Evropské komise.
Dalším z velkých „spotřebitelských“ témat tohoto jara je dvojí kvalita
potravin. Socialisté by jako obvykle nejradši vše paušálně zakázali.
Já jsem přesvědčen, že potřebujeme zvolit chytřejší přístup. Není
samozřejmě přijatelné, aby byli zákazníci obelháváni. Pokud například
masný výrobek vlastně žádné maso neobsahuje, musí to být jasně uvedeno na obalu. Na druhou stranu musíme vnímat, že firmy přizpůsobují
složení výrobků přání zákazníků v jednotlivých zemích i geografickým
podmínkám. Limonády se například sladí řepným cukrem tam, kde je
snadno dostupný. Kde není, používá se místní produkce třeba třtinového cukru nebo umělých sladidel. Uvidíme, zda Evropský parlament
v dubnu zvolí racionální přístup, nebo se podnikatelům postará
o zdražení a komplikace ve výrobě.
Dámy a pánové, přeji Vám dobré čtení.
Jan Zahradil

Facebook: ecrgroupeu

Youtube: ecreuroparl

Twitter: @ecrgroup

Flickr: ecrg
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VYMÁHÁNÍ MÝTA

LEVNĚJŠÍ PŘESHRANIČNÍ PLATBY

Dle nových pravidel by měl
vzniknout nový systém pro sdílení
informací, jehož prostřednictvím
mají vnitrostátní orgány členských
států moci navzájem konzultovat
své vnitrostátní údaje o registraci
vozidel, a zjistit tak totožnost
majitelů vozidel, pro která nebyly
poplatky uhrazeny. Rada 4. 3.
2019 přijala návrh směrnice
týkající se mýta. Velká většina
elektronických systémů vyžaduje,
aby uživatelé instalovali do svých
vozidel speciální zařízení (tzv.
palubní jednotky – OBU). Většina
ovšem nenabízí přeshraniční
interoperabilitu, což zvyšuje
náklady. Vnitrostátní orgány
mají mít přístup k vnitrostátním
údajům o registraci vozidel
jiných členských států za účelem
identifikace vlastníků vozidel, za
něž nebylo uhrazeno mýtné.
| http://bit.ly/2UCj2Sp

Spotřebitelé mají být podle nových pravidel plně informováni o
ceně měnové konverze (formou procentní přirážky k poslednímu
dostupnému směnnému kurzu ECB) předtím, než platbu provedou (ať
jde o výběr hotovosti z bankomatu nebo o platbu kartou v obchodě
nebo online). Rada to potvrdila 4. 3. 2019, kdy přijala nařízení o
harmonizaci nákladů na přeshraniční platby v eurech mezi zeměmi
eurozóny a členskými státy mimo eurozónu. Podle nového návrhu
budou ceny za všechny přeshraniční platby v eurech (úhrady, platby
kartou, výběr hotovosti) podléhat stejným poplatkům jako v případě
provádění vnitrostátní platby v místní měně. Většina ustanovení začne
platit od 15. 12. 2019. | http://bit.ly/2Gn5L7k

PRAVIDLA EU I PRO PNEUMATIKY

DPH NA INTERNETU

Komise pokračuje ve snaze
vybudovat jednotný prostor
DPH. Rada 12. 3. 2019 potvrdila
zjednodušení pravidel DPH
platných pro prodej zboží přes
internet a způsob potírání
daňových podvodů. Tato opatření
navazují na akční plán představený
v dubnu 2016. Nová pravidla
mají stanovit, za jakých okolností
se internetové tržiště považuje
za zprostředkovatele zboží od
podniku mimo EU, přičemž
rozhodujícím faktorem má být, zda
tržiště stanoví podmínky dodávky
a zapojuje se do platby nebo
objednávání a dodání zboží.
| http://bit.ly/2v4ooXd

Označení pneumatik by se mělo zobrazovat viditelnějším
způsobem včetně informací o přilnavosti na sněhu a na ledu.
Rada přijala 4. 3. 2019 vyjednávací postoj k návrhu nových
pravidel týkajících se označování pneumatik s ohledem na
energetickou účinnost. Působnost pravidel by se měla rozšířit
na pneumatiky pro těžká vozidla. Navrhované nařízení zakládá
povinnost registrovat pneumatiky v databázi výrobků. Oblast
působnosti navrhovaného nařízení se nově rozšiřuje i na
pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy (pneumatiky třídy
C3). | http://bit.ly/2X6nF3Q

KVALITNÍ VODA PRO VŠECHNY

EU chce zajistit lepší přístup k pitné vodě a přístup
spotřebitelů k jasnějším informacím o vlastnostech
jejich pitné vody. Rada 5. 3. 2019 přijala postoj k
návrhu na přepracování směrnice o pitné vodě. Komise
vycházela z evropské občanské iniciativy Right2Water.
Návrh byl předložen v únoru 2018 a jedním ze
stěžejních bodů je návrh na aktualizaci seznamu
kritérií pro posouzení nezávadnosti vody na základě
nejnovějších vědeckých poznatků a doporučení Světové
zdravotnické organizace. | http://bit.ly/2VJm1Vy
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POKUTA PRO GOOGLE

1,49 mld. €
Google porušoval antimonopolní
opatření. Rozhodla o tom
Komise 20. 3. 2019, která
společnosti uložila pokutu ve
výši 1,49 mld. €. Dle Komise
Google porušil antimonopolní
předpisy EU především kvůli:
1) ustanovení o exkluzivitě,
které Google zařazoval do
svých smluv od roku 2006;
2) ustanovení o přednostním
umístění minimálního počtu
kontextových reklam Google
na nejviditelnější místo; a
3) ustanovení o nutnosti
písemného souhlasu od Googlu
při chystaných změnách v
zobrazování konkurenční
reklamy. | http://bit.ly/2IzQqC6

KOMISE TRESTÁ NĚMECKO A ČR

Německo a ČR nedodržují pravidla EU pro
uvádění stavebních výrobků na trh (nařízení
č. 305/2011). Komise proto 7. 3. 2019
zaslala odůvodněné stanovisko Německu
a dodatečnou výzvu ČR. Německo i ČR ukládají
dodatečné požadavky na silniční bezpečnostní
bariéry, které již byly posouzeny podle nařízení
a náležitě opatřeny označením CE. Německo
i ČR mají nyní 2 měsíce na to, aby na výhrady
Komise zareagovaly. Pokud Komise neobdrží
uspokojivé odpovědi, může se rozhodnout,
že předloží věc Německa SD EU a ČR zašle
odůvodněné stanovisko. | http://bit.ly/2IDxMca
PŘECHOD K ČISTÉ ENERGII

CEF by měl v následujícím finančním období 2021–2027 pomoci
dokončit energetickou unii a podpořit přechod k čisté energii. EP a Rada
se na tom dohodly 8. 3. 2019. Nový program by měl vést k neutralitě
klimatu v souladu s návrhem Komise „Čistá planeta pro všechny“ a měl
by podpořit infrastrukturu pro bezpečnou, čistou a propojenou mobilitu,
jak to navrhla Komise v balíku mobility. Podpořeny by měly být módy
šetrné k životnímu prostředí, jako je železnice a rozvoj dobíjecích míst
pro vozidla používající alternativní paliva. | http://bit.ly/2VLeBkD

KONEC DVOJÍ KVALITY?

Spotřebitelé by mohli mít v EU větší ochranu. Coreper totiž 29. 3.
2019 schválil dohodu, kterou se mění 4 stávající směrnice chránící
zájmy spotřebitelů. Změny se týkají např. posílené harmonizace
pravidel pro udělování pokut za protiprávní jednání, práv spotřebitelů
na individuální nápravu v případě poškození nekalými obchodními
praktikami, větší transparentnost pro spotřebitele na on-line tržištích
či ochranu spotřebitelů v oblasti „bezplatné“ digitální služby (úložiště
cloud, sociální média a e-mailové účty). Rovněž by mělo být v rámci
směrnice vyjasněno, jak by měly členské státy řešit případy klamavého
marketingu v podobě dvojí kvality výrobků. | http://bit.ly/2UhZspl
DOPAD LÉČIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Komise se snaží bojovat proti negativnímu vlivu léčiv na životní
prostředí. 11. 3. 2019 proto přijala sdělení týkající se uvolňování
léčiv a jejich dopadu na životní prostředí. Hlavním cílem sdělení je:
1) identifikovat opatření, která mají být přijata nebo dále zkoumána s
cílem řešit potenciální rizika vyplývající z reziduí léčivých přípravků; 2)
podporovat inovace a oběhové hospodářství usnadněním recyklace
zdrojů, jako jsou voda, kaly z čistíren odpadních vod a statková
hnojiva; 3) identifikovat zbývající mezery ve znalostech a předložit
možná řešení k jejich odstranění; a 4) zajistit, aby opatření neohrozila
přístup k bezpečným a účinným léčivým přípravkům pro lidské a
zvířecí pacienty. | http://bit.ly/2UiCezl
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ZAHRANIČNÍ INVESTICE V EU

6,295 mld. €

Zvyšování zahraničního vlastnictví společností v EU se nadále zvyšuje,
a to zejména v odvětvích jako zpracování ropy, farmaceutický průmysl,
odvětví elektroniky, optiky a elektrických zařízení. Data vychází z první
zprávy zaměřené na přímé zahraniční investice v EU z 13. 3. 2019.
Konkrétně více než 35 % celkových aktiv EU patří společnostem se
zahraničním vlastnictvím, jejichž investice dosáhly na konci roku 2017
částky 6,295 mld. € a představovaly 16 mil. přímých pracovních míst.
| http://bit.ly/2DgwMHw
REFORMA AUTORSKÝCH PRÁV

Kontroverzní reforma autorských práv byla 26. 3. 2019 podpořena EP.
Komise navrhla modernizaci autorského práva v září 2016 v rámci
strategie pro jednotný digitální trh. Cílem reformy je vytvořit právní
rámec přizpůsobený digitálnímu světu. Nová pravidla tak např. poprvé
stanovují zásadu náležité a přiměřené odměny autorů a interpretů.
Navrhovaná směrnice má zlepšit postavení tvůrců při jednáních s
velkými platformami, které z velké části těží z jejich obsahu. Podle
nových pravidel by měly také výzkumné organizace, vysoké školy,
školy, knihovny a muzea získat pravomoc používat více obsahu online.
Nyní musí návrh formálně schválit Rada. Po celou dobu projednávání
se proti reformě ozývá kritika. | http://bit.ly/2GmOB9N
INVESTEU

TVRDÝ BREXIT

38 mld. €
a 650 mld. €

90 oznámení, 3 sdělení, 19 legislativních návrhů

Nový InvestEU má sloučit
Evropský fond pro strategické
investice a 13 dalších finančních
nástrojů EU. EP a Rada se
na tom dohodly 20. 3. 2019.
Program InvestEU byl navržen
pro období 2021–2027 jako
nástroj na podporu soukromých
a veřejných investic. InvestEU
navazuje na Junckerův plán, tj.
investiční plán pro Evropu. Záruka
nového programu má dosahovat
minimálně 38 mld. € a měla
by vést k mobilizaci nejméně
650 mld. €. | http://bit.ly/2XiRtdL

EU se snaží připravit i na alternativu tvrdého brexitu. Rada 19. 3. 2019 přijala
legislativní akty pro případ scénáře brexitu bez dohody. Cílem je omezit škody,
které by mohl tvrdý brexit způsobit. Tyto akty doplňují další opatření týkající
se např. práv občanů, která přijaly členské státy v rámci příprav na scénář bez
dohody. Jedná se o opatření dočasné povahy a omezeného rozsahu, která
jednostranně přijala EU. Jejich účelem není replikovat výhody vyplývající z
členství v EU. Na tvrdý brexit se Komise připravuje od prosince 2017 a zveřejnila
90 oznámení týkajících se připravenosti a 3 sdělení Komise a předložila 19
legislativních návrhů. | http://bit.ly/2v3Eikv

TV A RÁDIO ZE ZAHRANIČÍ

EP 28. 3. 2019 schválil směrnici usnadňující online přístup k televiznímu a
rozhlasovému obsahu ze zahraničí. Nová pravidla mají umožnit evropským
provozovatelům vysílat velkou část svých televizních a rozhlasových pořadů
online ve všech zemích EU. Navrhovaná směrnice obsahuje ustanovení o
přiměřené odměně pro tvůrce, autory a nositele za užití jejich obsahu. Návrh
směrnice zavádí zásadu země původu, která má usnadnit udělování licencí
na práva k některým programům, které by vysílací společnosti chtěly nabízet
v rámci svých online služeb (souběžné vysílání, možnost zpětného zhlédnutí
pořadu z archivu a další služby doplňující hlavní vysílání, například vysílání
upoutávek). | http://bit.ly/2GjaJR9
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ZMĚNY CMU

Menší podniky by měly mít
přístup k diverzifikovaným
zdrojům financování ve všech
fázích svého rozvoje. Rada
20. 3. 2019 totiž potvrdila
dohodu týkající se nových
pravidel pro CMU. Revidovaná
pravidla mají SME zlevnit a
usnadnit přístup na veřejné
trhy prostřednictvím tzv. trhů
pro růst malých a středních
podniků, což má být nová
kategorie obchodních systémů
určená speciálně pro malé
emitenty.
| http://bit.ly/2KBbzhL

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ

V současné době disponuje komplexními právními předpisy na ochranu oznamovatelů pouze
10 zemí EU. Coreper 15. 3. 2019 potvrdil dohodu týkající se směrnice o ochraně oznamovatelů, která by měla tuto situaci změnit. Nová
pravidla mají vyžadovat vytvoření bezpečných
kanálů pro oznamování jak v rámci organizace
(soukromé či veřejné), tak i pro oznamování
veřejným orgánům. Oznamovatelé by měli mít
vyšší míru ochrany před odvetou. Vnitrostátní
orgány by měly informovat občany a zaškolovat státní úředníky, jak v případě oznámení
postupovat. | http://bit.ly/2XbLgQE
ČISTÁ ENERGIE
EP 26. 3. 2019 přijal 4 legislativní akty reformující trh s elektřinou v EU v rámci tzv. balíku
„Čistá energie pro všechny Evropany“. Reforma se zaměřuje na koncové spotřebitele, mj.
jejich snazší přístup k chytrým elektroměrům nebo např. možnost změnit dodavatele elektrické energie do 3 týdnů (od roku 2026 do 24 hodin). Na přeshraničním trhu s elektřinou
má být zajištěna větší flexibilita s ohledem na obchodování s OZE. EP potvrdil i dohodu o
diskutovaných kapacitních mechanismech. Uhelné elektrárny budou moci i nadále získávat státní podporu pouze v případě uzavření smluv o kapacitních mechanismech uzavřených do konce roku 2019. U ostatních bude veřejná podpora postupně omezována v závislosti na emisních limitech. Nyní zbývá formální schválení Radou. | http://bit.ly/2P8iJsi

BEZPEČNOST 5G

Komise 26. 3. 2019 přijala
doporučení o souboru
operačních kroků a opatření
pro zajištění kybernetické
bezpečnosti sítí 5G v celé EU.
Každý členský stát by měl do
konce června 2019 dokončit
vnitrostátní posouzení rizik
infrastruktury sítí 5G. Státy
by měly aktualizovat stávající
bezpečnostní požadavky pro
provozovatele sítí a zahrnout
podmínky pro zajištění
bezpečnosti veřejných sítí
především při udělování práv
na užívání rádiového spektra
v pásmech 5G.
| http://bit.ly/2IAomyf

OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL

145 mil. € a 105 mil. €
Děti v EU budou moci dále využívat projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol. Unie
se na tom dohodla 27. 3. 2019, kdy schválila pokračování projektu a finanční
prostředky pro jednotlivé členské státy na školní rok 2019/2020. Ve školním
roce 2017/2018 tento program využilo více než 20 mil. dětí z celé EU. Na ovoce
a zeleninu má plynout 145 mil. € a na mléko a mléčné výrobky 105 mil. €. Ve
školním roce 2017/2018 se projektu dodávek do škol zúčastnilo zhruba 159
tis. škol. V daném roce bylo dětem v EU díky více než 182 mil. € z rozpočtu EU
rozdáno celkem 255 tis. tun čerstvého ovoce a zeleniny a 178 mil. litrů mléka.
Země, které se chtějí do projektu zapojit, musí Komisi vždy do konce ledna 2019
poslat žádost o podporu. | http://bit.ly/2Ixxi7C
ZÁKAZ PLASTŮ SE BLÍŽÍ

EP 27. 3. 2019 udělal další krok pro konečné omezení užívání 10 plastových
produktů (plastové příbory; plastové talíře; plastová brčka; nádoby na
potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu, jako jsou krabičky
na rychlé občerstvení; nádoby na nápoje vyrobené z expandovaného
polystyrenu; nápojové kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu a
výrobky z oxo-rozložitelných plastů). Byla schválena
směrnice, kterou Komise předložila v květnu 2018. Od
roku 2025 by měl být také stanoven závazný cíl ve výši
alespoň 25 % recyklovaných plastů používaných na
nápojové lahve a od roku 2030 by měly být všechny
plastové lahve v souladu s cílem obsahovat alespoň
30 % recyklovaného materiálu. Nyní musí text formálně
schválit Rada. | http://bit.ly/2DdeUNG

