
Zprávy vydané od 10.03.2017 do 17.03.2017

Vážení přátelé,
 
 
v rámci služeb CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU přinášíme aktuální informace.
 
 
S pozdravem,
 
Tým CEBRE

Zprávy z EU:
Oblasti zájmu: Legislativa EU - jednotný vnitřní trh / Vnější vztahy EU, zahraniční obchod / Podpora podnikání / Daně, finance,
statistiky a studie / Zajímavosti a postřehy z EU / Veřejné konzultace EU / Životní prostředí / Energetika / Doprava / Malé a
střední podniky / Ochrana spotřebitele / Průmysl / Výzkum a vývoj / ICT

17.03.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Norský bio losos může opět do EU
Norský bio losos může být po osmi letech dovážen do Evropské unie. Smíšený výbor EHP dnes schválil, že ekologické
produkty z Norska a Islandu, mohou být znovu dováženy do Evropské unie a řádně uvedeny na trh, neboť splňují pravidla
EU pro ekologické produkty. Po osm let se ekologičtí producenti z Norska a Islandu řídili zastaralými pravidly, která se v
rámci EU již nepoužívala. Díky přijetí tohoto rozhodnutí bude možné obnovit dovoz bio lososa ze zemí Evropského
hospodářského prostoru, který byl vyprodukován a schválen podle nařízení EU, počínaje dnem 18. března 2017.

17.03.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Sociální média připravují řešení pro dodržování pravidel EU
Společnosti z oblasti sociálních médií za měsíc předloží návrh, jak by měly dodržovat regulatorní rámec EU. Návrh následně
posoudí Komise a příslušné orgány na ochranu spotřebitelů. Pokud by návrh nebyl uspokojující, mohly by se orgány uchýlit
k donucovacím opatřením. Evropská komise se včera sešla s orgány na ochranu spotřebitelů a společnostmi Facebook,
Twitter a Google+. Cílem bylo diskutovat o přípravě navrhovaného řešení týkajícího se rostoucího počtu stížností o
nakládání s informacemi spotřebitelů při používání sociálních médií. Více informací zde.

17.03.2017: STATISTIKY: Lednový schodek zahraničního obchodu eurozóny činil 0,6 miliardy euro
Podle prvních odhadů za leden 2017 dosáhl vývoz zboží z eurozóny do zbytku světa 163,9 miliard euro, tj. růst o 13 % ve
srovnání s lednem 2016 (144,9 miliard). Dovozy do eurozóny byly ve výši 164,5 miliardy eur, což je o 17 % více ve srovnání
s lednem 2016 (140,1 mld.). V důsledku toho zaznamenala eurozóna schodek v lednu 2017 ve výši 0,6 miliardy eur jejího
mezinárodního obchodu se zbožím se zbytkem světa, oproti přebytku ve výši 4,8 mld. v lednu 2016. Obchod uvnitř
eurozóny se zvýšil na 145,7 miliard euro v lednu 2017, a to až o 10 % oproti lednu 2016. Lednový schodek celé EU se
zbytkem světa pak činil 16,2 miliard euro. Celá statistika je k dispozici zde.
 

16.03.2017: LEGISLATIVA EU: Nový nástroj na ochranu whistleblowerů
Evropská komise dnes spustila nový nástroj, který by měl ochránit tzv. whistleblowery, tedy oznamovatele nekalých praktik.
Nástroj by měl umožnit jednotlivcům snadněji a především anonymně oznamovat nečestné chování firem, především jejich
zapojení v kartelech a další porušení antimonopolních pravidel. Jedná se například o dohody o cenách nebo nabídkách do
veřejných zakázek, blokování uvedení konkurenčního výrobku na trh nebo další praktiky, které mohou poškozovat
ekonomiku EU. Nástroj využívá šifrované komunikace k zajištění naprosté anonymity.

Nástroj je dostupný zde

16.03.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Komise vydala zprávu monitorující nebezpečné výrobky na vnitřním
trhu
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8726/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://www.efta.int/eea/eea-institutions/eea-joint-committee
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8727/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-631_en.htm
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8728/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921639/6-17032017-BP-EN.pdf/a841b442-8c4c-4b85-a049-d0f2b599efd6
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8724/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8723/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8723/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84


Evropská komise dnes zveřejnila zprávu o systému včasného varování před nebezpečnými výrobky za rok 2016, která
ukazuje, že členské státy tento systém stále aktivněji využívají. Nicméně stále více výrobků, které systém identifikuje, se
prodává v rámci online platforem. Komise proto zahájila užší spolupráci s platformami Amazon, Ebay a Alibaba, tak aby
potenciálně nebezpečné produkty rychleji stahovaly ze svých stránek. Zpráva dále ukazuje, že v roce 2016 bylo zachyceno
nejvíce produktů z kategorie hraček (26 %), motorových vozidel (18 %) a oblečení, textilu a módních výrobků (13 %).
Celkem bylo zveřejněno 2044 varovných oznámení, přičemž 53 % z nich se týkalo výrobků z Číny.

Celou zprávu naleznete zde

16.03.2017: ICT: Evropský parlament schválil pravidla pro využívání pásma 700MHz
Evropský parlament včera schválil nová pravidla pro využívání telekomunikačního kmitočtového pásma 700 MHz. Tyto
frekvence jsou nyní využívány pro potřeby terestriálního vysílání (a částečně pro bezdrátové mikrofony). Od roku 2020
budou uvolněny pro širokopásmový internet (sítě 5G, sítě pro IoT), přičemž tato lhůta může být prodloužena o dva roky.
Více zde.

15.03.2017: DOPRAVA: Parlament nesouhlasí s revizí systému silničních poplatků pro soukromá vozidla v
Německu
Členové Evropského parlamentu dnes na svém plenárním zasedání přijali usnesení, ve kterém konstatují, že plánované
zavedení německého systému silničních poplatků pro soukromá vozidla diskriminuje řidiče z ostatních členských států. V
rámci navrhovaného systému by si totiž němečtí řidiči mohli cenu poplatku odečíst od daně z motorových vozidel, což by
ale řidiči z jiného členského státu udělat nemohli. Komise proti Německu kvůli tomuto systému spustila řízení pro porušení
povinnosti již v roce 2015. V loňském roce však řízení ukončila, jelikož Německo slíbilo, že systém přepracuje. Podle
Parlamentu je však i přepracovaná verze návrhu diskriminační vůči řidičům z jiných členských států a europoslanci proto
vyzvali Komisi, aby tuto záležitost důkladně prošetřila.

15.03.2017: STATISTIKA: Průmyslová výroba se v lednu zvýšila v eurozóně i celé EU
Podle údajů Evropského statistického úřadu Eurostat vzrostla průmyslová výroba v eurozóně za leden 2017 v porovnání s
předchozím měsícem o 0,9 %, zatímco celá EU zaznamenala růst o 0,5 %. V porovnání s lednem 2016 vzrostla průmyslová
výroba o 0,6 % v eurozóně a 1,3 % v celé EU. V lednu 2017 dosáhlo nejlepších meziměsíčních výsledků Irsko (+3,4 %),
Německo (+3,3 %) a Řecko (+2,5 %), nejhorších naopak Chorvatsko (-6,8 %), Dánsko (-4,6 %) a Bulharsko (-3,9 %).

Celou statistiku naleznete zde
 

15.03.2017: STUDIE: Souhrnná zpráva o EU v roce 2016
Evropská komise dnes vydala obecnou zprávu o aktivitách EU v roce 2016, která shrnuje důležité události, iniciativy a
rozhodnutí EU. Zpráva doplňuje bílou knihu o budoucnosti Evropy, kterou nedávno představil předseda Evropské komise
Jean-Claude Juncker. Ve zprávě je možné se dočíst, jak se EU dařilo plnit vytyčené priority, jaká opatření podnikla k podpoře
zaměstnanosti, růstu a investic nebo jak byla aktivní vůči třetím zemím.

Zprávu si můžete přečíst zde

14.03.2017: VNITŘNÍ TRH: Parlament přijal revizi legislativy upravující nabývání a držení zbraní
Členské země EU budou muset zavést přísnější kontroly akustických zbraní, které mohou být lehce konvertovány, a mít
odpovídající monitorovací systém pro výdej a obnovu zbrojních průkazů a výměnu informací. Akustické zbraně mohou být v
některých zemích EU prodávané bez licencí. Dle revidované směrnice budou muset spadat pod stejná pravidla jako
originální palné zbraně. Novela také přináší striktní pravidla pro označování zbraní a vyjasňuje statut deaktivovaných zbraní.
Parlament vyzval Komisi k přijetí revidovaných standardů pro deaktivaci do května 2017. Návrh musí ještě potvrdit Rada.
Členské státy budou mít poté 15 měsíců na transpozici směrnice a 30 měsíců na vytvoření systému pro monitoring.

14.03.2017: FINANCE: Evropský parlament chce silnější práva akcionářů
Evropský parlament dnes přijal revidovanou směrnici o právech akcionářů, kterou Komise předložila v dubnu 2014.
Akcionáři by měli získat silnější práva ohledně stanovení odměny pro management. Dále by nová pravidla měla usnadnit
přeshraniční hlasování a identifikaci akcionářů. Revidovaná směrnice také požaduje po institucionálních investorech a
investičních manažerech, aby byli transparentní v tom, jak investují.

14.03.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Parlament schválil své pozice k odpadové legislativě
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http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43437
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8725/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170310IPR66145/opening-up-broadband-for-5g-mobile-internet-by-2020
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8722/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8722/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8729/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7905964/4-14032017-AP-EN.pdf/1af6bea4-62cc-4479-8e25-33686bc43caa
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8721/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://publications.europa.eu/webpub/com/general-report-2016/cs/
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8718/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8719/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8720/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84


Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil 4 zprávy týkající se odpadové legislativy. Poslanci
navrhují, aby se podíl recyklovaného odpadu zvýšil ze současných 44 % na 70 % v roce 2030 a aby se míra skládkování
snížila na 5 % z celkového objemu odpadu. Pro obalové materiály, jako papír, plasty, sklo, nebo dřevo, navrhují poslanci
80% cíl. Velký důraz Parlament klade na potravinový odpad, kde navrhuje snížení o 30 % do roku 2025 ze současných 89
milionů tun odpadu v EU v roce 2014. Do roku 2030 pak navrhují cíl 50 %. K návrhům se nyní musí vyjádřit členské státy
EU v rámci Rady.

13.03.2017: VNITŘNÍ TRH: Označování alkoholických nápojů
Evropská komise dnes přijala zprávu o povinném označování seznamu složek a nutričních hodnot na alkoholických nápojích.
Vyzvala průmysl alkoholických nápojů, aby do roka přijal samoregulační návrh, který upraví způsob, jak budou spotřebitelé
o složkách a nutričních hodnotách informováni. Návrh následně posoudí Komise, a pokud jej označí za nedostatečný, zahájí
přípravu hodnocení dopadu s cílem přezkoumat další dostupné možnosti regulace.

13.03.2017: ENERGETIKA: Konzultace k závazkům Gazpromu
Evropská Komise dnes vyzvala všechny zainteresované subjekty, aby se vyjádřily k nabídnutým závazkům Gazpromu
týkajícím se trhů se zemním plynem ve střední a východní Evropě. Gazprom se zavazuje, že v tomto regionu odstraní
smluvní překážky bránící volnému toku zemního plynu, zaručí konkurenční ceny plynu a zruší požadavky zavedené díky
zneužití dominantního postavení na trhu. Stakeholdeři by se měli k závazkům vyjádřit do sedmi týdnů od jejich zveřejnění v
Úředním věstníku. Komise jejich připomínky zváží a na jejich základě poté rozhodne, zda jsou závazky, jakožto reakce na
její obavy z narušení hospodářské soutěže dostačující. Pokud rozhodne kladně, bude moci přijmout rozhodnutí, kterým se
závazky stanou pro Gazprom právně závaznými (podle článku 9 antimonopolního nařízení EU č. 1/2003). V případě, že
společnost závazky poruší, může jí Komise uložit pokutu ve výši až 10 % jejího celosvětového obratu, aniž by musela
prokázat porušení antimonopolních pravidel EU. Více zde.
 

13.03.2017: FINANCE: Investice v rámci Junckerova plánu dosahují téměř 180 mld. euro
V minulém týdnu proběhlo zasedání správní rady Evropské investiční banky, na kterém byli její členové informováni, že
Junckerův plán by měl aktivovat více než 177 miliard euro celkových investic, a to pouze dva roky od svého spuštění.
Projekty již běží ve všech členských státech EU. Pokračování Junckerova investičního plánu, tzv. EFSI 2.0, by mělo být
schváleno v první polovině letošního roku.
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8716/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8715/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8717/?newsletter=1&datum=1489768522&hash=3430442d947f35686dd5233f1fff6d20c6b99f84

