1. — 5. ÚNORA
V pondělí 1. února uplynulo druhé výročí od
uzavření obchodní dohody mezi EU a Japonskem.
Obě strany při této příležitosti oznámily, že každá z nich
na seznam výrobků s chráněným zeměpisným
označením doplnila dalších 28 položek a zároveň, že
společně usnadní vzájemný obchod vínem a vozidly.
Prohloubení obchodních vztahů s Japonskem EU vnímá
jako pozitivní krok směrem k podpoře obnovy
hospodářského růstu Unie po pandemii COVID-19.
Obchod mezi EU a Japonskem dosahuje objemu
přibližně 170 miliard eur ročně. Více informací zde.
V pondělí začala rovněž platit nová unijní pravidla
pro prekurzory výbušnin. Cílem je lepší kontrola
prodeje chemikálií, které teroristé v minulosti využili
pro podomácku vyrobené výbušniny použité při vícero
teroristických útocích v zemích EU. Dle nových pravidel
mají být podezřelé nákupní aktivity oznamovány bez
ohledu na to, zda se uskuteční online nebo
v kamenných obchodech. Prodejci musí rovněž ověřit
totožnost zákazníka a účel, za kterým chce chemikálie,
které podléhají omezení, zakoupit. Více informací je
k dispozici zde.
Ve středu 3. února Komise vyzvala Agenturu
Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost
k
vytvoření
systému
certifikace
pro
vysokorychlostní sítě 5G, který bude součástí širší
strategie vypořádávající se s riziky souvisejícími
se zaváděním sítí 5G. Systém certifikace tak spolu
s dalšími opatřeními v rámci unijního souboru opatření
pro kybernetickou bezpečnost sítí 5G pomůže
optimalizovat bezpečnost těchto sítí a zacelit slabá
místa vyskytující se na technické úrovni. Více se můžete
dozvědět zde, otázky a odpovědi k souboru opatření pro
kybernetickou bezpečnost sítí 5G jsou k dispozici zde.

35 000 technologických podniků působících v rámci
Evropy. Na konferenci vystoupili vrcholní unijní lídři jako
předsedkyně Komise Ursula von der Leyen, komisařka
pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež
Mariya Gabriel nebo předseda Evropské rady Charles
Michel. Předseda Michel ve svém projevu zdůraznil
důležitost digitální suverenity pro dosažení
strategické autonomie a také podpořil rozvoj unijního
datového průmyslu za pomoci budování bezpečných
vysokorychlostních sítí a posílení vývoje a výroby čipů a
mikroprocesorů pro dosažení větší nezávislosti na
třetích zemích. Projev předsedy Evropské rady Charlese
Michela si můžete přečíst zde.
Závěrem si Vás dovolujeme upozornit na otevření
veřejné konzultace Evropské komise ohledně
přezkumu daňových předpisů pro tabák a alkohol
zakoupený v zahraničí. Podle současných pravidel
soukromé osoby kupující tabák a alkohol pro vlastní
potřebu a převážející je do jiného členského státu EU
platí spotřební daň pouze v té zemi, kde bylo zboží
zakoupeno. Některé země EU ovšem vyslovily obavy
ohledně zneužití pravidel přeshraničního nakupování pro
soukromé osoby. V rámci veřejné konzultace tak
všechny zúčastněné strany mohou vyjádřit svůj názor
na stávající pravidla a jejich budoucí podobu. Veřejná
konzultace je spuštěna do 23. dubna 2021.
Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Ve středu také vstoupil v platnost zákon
o prověřování zahraničních investic,
který má státu pomoci lépe chránit
klíčové české firmy před akvizicí ze
strany rizikových zahraničních investorů.

Ve středu také vstoupil v platnost zákon o
prověřování zahraničních investic, který má státu
pomoci lépe chránit klíčové české firmy před akvizicí ze
strany rizikových zahraničních investorů. Zákon cílí na
zahraniční investory, jejichž konečný vlastník pochází ze
země mimo EU a kteří by mohli ohrozit bezpečnost
nebo vnitřní pořádek ČR. Naopak investice, které riziko
nepředstavují,
nebudou
zdržovány
zbytečnou
administrativní zátěží. Celý mechanismus je navržen
tak, aby byl předvídatelný. Podrobné informace jsou k
nalezení zde.
Ve středu 3. a ve čtvrtek 4. února proběhl pátý
ročník konference Masters of Digital, kterou pořádá
evropská organizace Digital Europe sdružující více než
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