Aktuality z Evropské unie 6. — 10. července
V úterý 7. července Komise zveřejnila nejnovější zprávu o systému včasného varování, kterým chce zabránit
prodeji nebezpečných výrobků na trhu nebo jejich prodej omezit. Mezi nejčastěji oznamované kategorie
výrobků za rok 2019 patřily hračky, motorová vozidla nebo elektrická zařízení a vybavení. Systém včasného
varování disponuje vlastní branou pro podniky, kterou mohou podniky rychle a účinně varovat vnitrostátní orgány
před výrobkem, který uvedly na trh a který by mohl být nebezpečný. Více informací je uvedeno zde.
Ve středu 8. července Komise přijala dvě klíčové strategie, které mají transformovat unijní ekonomiku, aby
byla modernější, zelenější a pomohla splnit cíl EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální. Strategie pro
integraci energetického systému, která poskytne rámec pro přechod na zelenou energii, stanoví téměř čtyři
desítky opatření, mezi něž mimo jiné patří finanční podpora, výzkum a zavádění nových technologií a digitálních
nástrojů nebo revize stávajících právních předpisů. Vodíková strategie pak uvádí, jak prostřednictvím investic,
předpisů, tvorby trhu a výzkumu a inovací přenést do reality potenciál vodíku dekarbonizovat průmysl, dopravu,
výrobu energie a budovy v celé Evropě. Obě strategie představují nový program investic do čisté energie. Více se
dočtete zde. Otázky a odpovědi k Strategii EU pro integraci energetického systému jsou k dispozici zde.
Ve středu 8. července výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu odsouhlasil dohodu pro zavedení
systému hromadných žalob v EU, která zavede harmonizovaná pravidla, jimiž se budou tyto žaloby řídit.
Spotřebitelé budou nově ve sporech zastoupeni kvalifikovanými subjekty. Navíc strana, která spor prohraje, uhradí
veškeré náklady spojené se soudním řízením. Tento princip by tak měl zamezit zneužívání systému vedením
neopodstatněných právních sporů. Hromadné žaloby bude možné vedle obecného spotřebitelského práva uplatňovat
také v případech porušení práv v oblastech jako ochrana dat, telekomunikace nebo energie. Podrobnosti naleznete
zde a zde.
Dne 8. července se setkala předsedkyně Komise a předsedové Evropské rady a Evropského parlamentu
s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, jejíž země od začátku července na půl roku Radě EU předsedá. Na
jednání evropští lídři analyzovali výhled hospodářského vývoje Unie a shodli se na potřebě co nejdříve dosáhnout
dohody v případě ambiciózního plánu obnovy Unie po pandemii koronaviru. Více zde.
Včera 9. července Komise zveřejnila sdělení k přípravě na konec přechodného období, které platí mezi EU a
Velkou Británií v souladu s uzavřenou dohodou o vystoupení Spojeného království z EU jen do konce
letošního roku. Ve sdělení Komise upozorňuje na změny, které se prakticky dotknou všech oblastí spolupráce,
včetně obchodu zbožím a službami nebo ochrany duševního vlastnictví či ochrany dat a jejich transferu. Komise ve
sdělení vyzývá orgány veřejné správy, občany i podniky, aby se na nadcházející změny připravili a tím
pomohli omezit negativní dopady, které sebou odchod Velké Británie z vnitřního trhu a celní unie EU na
konci tohoto roku přinese. Více informací se dočtete zde.
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