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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

07.04.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Evropská unie a Norsko posílí obchod se zemědělskými produkty
Vývoz zemědělských produktů z EU do Norska v posledních deseti letech neustále rostl a zdvojnásobil se téměř na 2,5
miliardy euro. EU a Norsko se nyní po dvou letech jednání dohodly na usnadnění bilaterálního obchodu pro zemědělské
produkty. Dohoda umožní vzájemný bezcelní přístup pro 36 tarifních položek včetně různých druhů živých rostlin, krmnou
kukuřici, různé bobule a kvašené nápoje. Pokud jde o produkty, jako je maso, mléčné výrobky, obilí, zelenina a okrasné
rostliny, přidělí si EU a Norsko navzájem celní kvóty. Kontrolu a formální schválení návrhu smluv před jejich vstupem v
platnost provedou příslušné orgány v EU a Norsku. Více o statistice vzájemného obchodu zde.

07.04.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Webové stránky nabízející cestovní služby často neuvádějí přesné
informace
Evropská komise dnes zveřejnila výsledky celoevropského průzkumu zaměřeného na ověření pravosti informací
poskytovaných na webových stránkách nabízejících cestovní služby. Z průzkumu vyplývá, že z 352 kontrolovaných stránek
jich 235 neuvádělo úplné ceny. Další poplatky za služby byly připočteny například v pozdější fázi rezervace, bez toho, aby
byl zákazník jasně informován. Mezi další zjištění patří, že u pětiny případů nebyly akční nabídky k dispozici a sloužily
pouze k přilákání zákazníků, u třetiny případů nebylo jasné, proč byla výsledná cena vyšší, než ta původně inzerovaná,
nebo že u čtvrtiny případů nebyly na stránkách uvedeny informace ohledně omezené dostupnosti nabídky. Síť pro
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů bude nyní stránky kontaktovat s výzvou o uvedení správných informací.
 
Více informací naleznete zde 

07.04.2017: ICT: Parlament žádá přezkoumání vlivu nové americké legislativy na dohodu Privacy Shield
Evropský parlament včera přijal usnesení, ve kterém popisuje své obavy z nových pravidel, která přijala americká národní
bezpečnostní agentura (NSA). Díky nim bude moci NSA sdílet soukromé informace s dalšími americkými agenturami bez
souhlasu soudu. Podle Parlamentu by měla Evropská komise zhodnotit dopad těchto pravidel na fungování tzv. štítu pro
ochranu osobních údajů (Privacy Shield) mezi EU a USA. Kromě toho Parlament žádá prověření dalších událostí, které se
týkají dohody Privacy Shield, mezi něž patří například nedávné zjištění, že jeden americký poskytovatel elektronických
komunikací na žádost FBI prováděl sledovací činnost.

06.04.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Parlament schválil pravidla pro roaming
Evropský parlament dnes odhlasoval nová pravidla pro velkoobchodní ceny za roaming a schválil tak dohodu mezi
Parlamentem a Radou dosaženou letos na začátku roku. Nulové poplatky za roaming začnou platit v polovině června.

06.04.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Definitivní antidumpingová cla na za tepla válcovanou ocel z Číny
Evropská komise dnes uvalila definitivní antidumpingová cla na dovoz výrobků ze za tepla válcované oceli z Číny. Nově
stanovená antidumpingová cla se pohybují v rozmezí od 18,1 % do 35,9 % a jsou vyšší, než provizorní cla, která byla
zavedena v říjnu 2016. EU bude tato cla uplatňovat po dobu 5 let.

06.04.2017: STUDIE: Komise posuzuje rezervaci pokojů online z úhlu hospodářské soutěže
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http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8772/?newsletter=1&datum=1491578786&hash=49b3be478e1546ae697efa153620d392beab1af5
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-norway_en.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8771/?newsletter=1&datum=1491578786&hash=49b3be478e1546ae697efa153620d392beab1af5
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8771/?newsletter=1&datum=1491578786&hash=49b3be478e1546ae697efa153620d392beab1af5
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/index_en.htm
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8773/?newsletter=1&datum=1491578786&hash=49b3be478e1546ae697efa153620d392beab1af5
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8768/?newsletter=1&datum=1491578786&hash=49b3be478e1546ae697efa153620d392beab1af5
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8769/?newsletter=1&datum=1491578786&hash=49b3be478e1546ae697efa153620d392beab1af5
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8770/?newsletter=1&datum=1491578786&hash=49b3be478e1546ae697efa153620d392beab1af5


Evropská komise spolu s národními úřady na ochranu hospodářské soutěže vč. českého ÚOHS dnes vydala zprávu o
konkurenci v oblasti hotelových rezervací online. Cílem bylo zhodnotit využívání tzv. „wide parity clause“ používanou
cestovními agenty online v jejich smlouvách s hotely. Tato doložka hotely nutí garantovat  agentovi nejnižší cenu za pokoj
a nejlepší dostupnost pokojů v porovnání s ostatními prodejními kanály. Hotely tak v praxi nesmí pokoj nabídnout na svém
nebo jiném portálu za nižší cenu. Výsledkem je lepší konkurence mezi hotely a větší výběr pro spotřebitele. Závěrem je, že
bude sektor nadále monitorován.

05.04.2017: FINANCE: Nová pravidla pro fondy peněžního trhu
Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil nová pravidla, která učiní fondy peněžního trhu
odolnější vůči krizím. Fondy budou muset diverzifikovat svá portfolia aktiv, investovat do kvalitnějších aktiv, splňovat
požadavky na likviditu a koncentraci, a také budou muset implementovat zátěžové testy. Fondy peněžního trhu poskytují
finanční prostředky zejména začínajícím a malým a středním podnikům.

05.04.2017: LEGISLATIVA EU: Parlament podpořil pravidla pro bezpečnější zdravotnické prostředky
Evropská komise uvítala schválení návrhů dvou nařízení týkajících se zdravotnických prostředků, které dnes podpořil
Evropský parlament na svém plenárním zasedání. Nová nařízení zlepší kvalitu, bezpečnost a spolehlivost zdravotnických
prostředků, zvýší informovanost vůči spotřebitelům a posílí dozor nad trhem.

05.04.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Parlament je proti dovozu potravin a krmiv obsahujících geneticky
modifikovanou kukuřici
Členové Evropského parlamentu na svém dnešním plenárním zasedání přijali rozhodnutí, ve kterém odmítají návrh
Evropské komise, jenž by umožnil dovoz potravin a krmiva pocházejícího nebo obsahujícího geneticky modifikovanou
kukuřici rezistentní vůči herbicidům a pesticidům. Podle Parlamentu neexistuje dostatek informací a studií ukazujících
nezávadnost produktů, což dokazuje i velký počet kritických vyjádření obdržených v rámci konzultací s členskými státy.

04.04.2017: STATISTIKA: Maloobchod v únoru rostl o 0,7 % v eurozóně i celé EU
V únoru letošního roku stoupl objem maloobchodu v eurozóně i v celé EU o 0,7 % v porovnání s předchozím měsícem.
Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů Evropského statistického úřadu Eurostat. Při meziročním srovnání s únorem 2017
pak objem maloobchodu stoupl o 1,8 % v eurozóně a 2,2 % v celé EU.

Celou statistiku naleznete zde

04.04.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Parlament chce zlepšit testy nových automobilů
Europoslanci chtějí zlepšit testy a kontroly nových automobilů na silnicích. Chtějí zamezit tomu, že emise oxidů dusíku z
dieselových automobilů jsou v reálných podmínkách jízdy mnohem vyšší, než v laboratorních testech. Europoslanci dnes
přijali v tomto ohledu doporučení a v samostatném hlasování také pozměnili pravidla EU pro „schválení typu“, aby bylo
environmentální testování a testování na bezpečnost nezávislé. Nezávazná doporučení pro Komisi a Radu jsou založena na
závěrečné zprávě vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu pro měření emisí v automobilovém průmyslu (EMIS).

04.04.2017: STATISTIKA: ČR má stále nejnižší nezaměstnanost v EU
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat dosáhla míra nezaměstnanosti v eurozóně během února 2017 9,5
%, což je snížení o 0,1 % oproti předchozímu měsíci. V celé EU byla nezaměstnanost 8,0 % oproti 8,1 % v lednu 2017. Mezi
členskými státy zaznamenala nejlepší výsledky Česká republika (3,4 %), následovaná Německem (3,9 %) a Maltou (4,1 %).
Naopak nejvyšší nezaměstnanost vykázalo Řecko (23,1 % v prosinci 2016) a Španělsko (18,0 %).
 
Celou statistiku naleznete zde 

03.04.2017: FINANCE: 16 zemí požádalo o zahájení jednání o europrokurátorovi
Česká republika spolu s dalšími patnácti členskými státy dnes požádala instituce EU o zahájení posílené spolupráce pro
vytvoření úřadu evropského prokurátora, jehož úkolem bude šetření v oblasti finančních zájmů Unie. Diskuse v Radě bude
zahájena na základě kompromisu z ledna 2017. Návrh nařízení musí nakonec odsouhlasit Evropský parlament.

03.04.2017: STATISTIKA: Ceny průmyslových výrobců v únoru téměř beze změny
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat se ceny průmyslových výrobců v eurozóně v únoru 2017 oproti
předchozímu měsíci nezměnily, zatímco v celé EU stouply o 0,1 %. V meziročním srovnání s únorem 2016 byl zaznamenán
nárůst o 4,5 % v eurozóně a o 5,3 % v celé EU. Největší meziměsíční nárůst byl pozorován v Řecku (+1,3 %), Irsku (+0,8 %)
a Dánsku (+0,7 %), zatímco největší pokles v Portugalsku (-1,5 %), Španělsku (-1,4 %) a Lucembursku (-0,6 %).

Celou statistiku naleznete zde
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http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7964262/4-04042017-AP-EN.pdf/fdf76845-17c1-426f-95b7-1e76954f4854
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7963741/3-03042017-BP-EN.pdf/d77023a5-64cb-4bf5-8181-8f4d3a0ee292
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7963756/4-03042017-AP-EN.pdf/4d811244-1c2a-4f68-ae97-7fece5cd2de1


03.04.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ukončení používání biopaliv a rostlinných olejů do roku 2020?
Poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná navrhuje ve své zprávě z vlastní iniciativy, aby do roku 2020 bylo
postupně ukončeno používání biopaliv a rostlinných olejů, které mají za důsledek odlesňování, a aby byl zaveden jednotný
systém certifikace palmového oleje v EU. Plénum Evropského parlamentu bude o zprávě hlasovat v úterý 4. dubna.
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