23. — 27. LISTOPADU
V pondělí 23. listopadu Rada s konečnou platností
schválila dohodu s Čínou o spolupráci v oblasti
ochrany zeměpisných označení. Dohoda obsahuje
seznam
100 evropských zeměpisných označení
zemědělsko-potravinářských produktů, které budou
v Číně právně chráněny proti napodobování. V EU pak
bude stejným způsobem chráněno 100 čínských
produktů. Do čtyř let po vstupu dohody v platnost se
seznam rozšíří o dalších 175 názvů zeměpisných
označení s možností jejich dodatečného doplňování.
Více informací je k dispozici zde.
V úterý 24. listopadu Evropský parlament schválil
směrnici, která umožní skupinám spotřebitelů
v EU podávat hromadné žaloby a tím dosáhnout
toho, že se budou moci snadněji domáhat
spravedlnosti. Díky pravidlům obsaženým ve
směrnici budou spotřebitelé ve sporech zastoupeni
kvalifikovanými subjekty a zároveň bude zamezeno
zneužívání soudních řízení například zavedením zásady,
podle níž strana, která spor prohraje, uhradí náklady
s řízením spojené. Hromadné žaloby bude možné
podávat proti obchodníkům, kteří porušili unijní
předpisy v oblastech jako ochrana osobních údajů,
telekomunikace, energetika, cestovní ruch nebo finanční
služby. Podrobnosti naleznete zde.
Ve středu 25. listopadu Komise zveřejnila návrh nových
pravidel pro správu dat (Data Governance Act),
jejichž cílem je usnadnění sdílení dat v EU. Nové
nařízení by mělo zvýšit důvěru podniků i občanů
EU v to, jak je s daty nakládáno, a vytvořit základ
pro nový způsob správy dat, který bude
alternativou k postupům zpracování dat velkých
technologických
platforem.
Návrh
nařízení
zahrnuje nová pravidla týkající se neutrality, která by
měla být zajištěna tím, že zprostředkovatel sdílení dat
například nebude moci data prodávat jiné společnosti
nebo je využívat pro vývoj vlastního produktu
založeného na těchto datech. Podrobnější informace
jsou k dispozici zde.

otázky spjaté se změnou celních procedur a
novým obchodním režimem s UK. Akce se těšila
velké pozornosti ze strany podnikatelské sféry, což
dokládá i množství vznesených dotazů. Prezentace
z akce budou v následujících dnech dostupné na
stránkách MPO v sekci O brexitu zde. Úřad vlády ČR
přichystal přehled oznámení Evropské komise v českém
jazyce o připravenosti v jednotlivých oblastech, které
budou po konci přechodného období odchodem UK
z vnitřního trhu EU zasaženy. Ve spojitosti s koncem
přechodného období také nizozemské ministerstvo
zahraničních věcí upozorňuje na změny v oblasti
přepravy zboží. Nově bude od 1. ledna 2021 pro
přepravu zboží z Nizozemska do Velké Británie nutná
registrace v systému Portbase. Více informací je
uvedeno zde.
Dovolujeme si Vás rovněž oslovit v návaznosti na
veřejnou konzultací Evropské komise k nařízení
o taxonomii, která je spuštěna do 18. prosince
2020. Taxonomie vytváří klasifikační systém, jehož
cílem je harmonizovat kritéria pro určení, zda lze
finanční
produkty
a
služby
kvalifikovat
jako
environmentálně udržitelné, a zároveň usnadnit
investorům a podnikům rozhodování o investicích.
Probíhající veřejná konzultace je otevřená jak pro
veřejný, tak soukromý sektor. Vzhledem k důležitosti
této problematiky si Vás proto dovolujeme vyzvat ke
sdílení uvedené informace s Vašimi partnery a pomoci
zajistit co nejširší zapojení všech zainteresovaných
stran.

Tento týden Evropský parlament schválil
směrnici,
která
umožní
skupinám
spotřebitelů
v EU podávat hromadné
žaloby a tím dosáhnout toho, že se
budou
moci
snadněji
domáhat
spravedlnosti.

V souvislosti v blížícím se koncem přechodného
období a ukončením volného přístupu UK na
vnitřní trh EU a spolupráce v rámci celní unie
Britské velvyslanectví v Praze uspořádalo další ze
série seminářů „Industry Day“, na němž byla ze
strany britských úřadů
představena nejen
opatření zaváděná na hranicích Spojeného
království po konci přechodného období, ale i
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