1. — 5. BŘEZNA
V pondělí 1. března začaly platit nové energetické
štítky EU, které umožní spotřebitelům jednodušeji
šetřit spotřebu elektrické energie a omezit svou
uhlíkovou stopu. Oproti předchozím štítkům, které
výrobky nejčastěji klasifikovaly na třídy A+ až A+++,
jsou nové štítky jednoduší a označují energetickou
hospodárnost výrobků na stupnici A až G. Energeticky
nejúčinnější výrobky, které jsou v současné době na
trhu, budou od nynějška označovány písmeny „B“, „C“
nebo „D“. Nové štítky mimo jiné budou obsahovat také
QR kód, jehož prostřednictvím ž si spotřebitel bude
moci z celounijní databáze dohledat další informace o
daném výrobku. Dne 1. března rovněž vstoupila
v platnost některá pravidla pro ekodesign, která
aktualizují minimální požadavky na účinnost,
posilují právo spotřebitele na opravu výrobku a
podporují oběhové hospodářství. Více informací se
můžete dozvědět zde, otázky a odpovědi k problematice
je možné nalézt zde.
V pondělí také vstoupila v platnost dohoda o
ochraně zeměpisných označení mezi EU a Čínou.
Dohoda
chrání
přibližně
100
zemědělských
a
potravinářských
výrobků
EU
tak,
aby
nebyly
napodobovány nebo přisvojovány. Spotřebitelé díky
tomu budou mít jistotu přístupu k autentickým
výrobkům jak z EU, tak z Číny. Během následujících
čtyř let se seznam rozšíří o další položky, na něž obě
strany
budou
uplatňovat
ochranu
zeměpisného
označení. Více informací je k dispozici zde.
V úterý 2. března Komise publikovala výroční
zprávu o Safety Gate, tedy systému EU pro
rychlou výměnu informací o nebezpečných
spotřebitelských výrobcích, který pomáhá při
stahování
nebezpečných
nepotravinářských
výrobků z trhu. Mezi nejčastěji oznamované kategorie
výrobků patří hračky, motorová vozidla anebo elektrická
zařízení a vybavení. Devět procent všech varování se
v loňském roce týkalo výrobků souvisejících s ochranou
proti nemoci COVID-19. Zpravidla se jednalo o roušky,
které neplnily svou funkci, nebo dezinfekční prostředky,
jež obsahovaly toxické látky. Podrobnosti jsou
k dispozici zde.
V úterý se místopředseda Komise Maroš Šefčovič a
komisař Thierry Breton setkali s představiteli
Evropské
bateriové
aliance,
aby
projednali
nejnaléhavější problémy v této oblasti. Mezi ty hlavní,
kterým v současnosti tento sektor čelí, patří zajištění
domácí dodávky surovin a jejich zpracování, pokročilé

materiály pro baterie, recyklace baterií a také
nedostatek kvalifikované pracovní síly. Více se dočtete
zde.
Ve středu 3. března Rada schválila soubor
legislativních
předpisů
v
oblasti
politiky
soudržnosti, díky nimž bude v letech 2021 – 2027
alokováno více než 330 mld. EUR na regionální a
místní projekty, jež mají v reakci na současnou
krizi pomoci zmírnit dlouhodobé sociální i
hospodářské dopady pandemie nemoci COVID-19
a pomoci s oživením po krizi. Finanční prostředky
budou využity v souladu s cíli politiky soudržnosti jako
jsou konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa
nebo přechod k uhlíkově neutrálnímu hospodářství a
odolné Evropské unii. Z kohezních fondů tak budou
financovány projekty z řady oblastí, mezi než patří čistá
energie či inovace a digitalizace. Podrobnosti jsou
k nalezení zde.
Rádi bychom Vás informovali, že Britská obchodní
komora v Praze publikovala přehledné shrnutí
nejdůležitějších změn z pohledu dovozu/vývozu
zboží či platby DPH, které platí v souvislosti
s novým obchodním režimem s UK od začátku
letošního roku. Článek si můžete přečíst zde.
Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že od 1. dubna
budou zpřísněny požadavky pro dovoz živých
zvířat a živočišných produktů do Velké Británie.
Více se dozvíte v britské příručce Border Operating
Model.
Dále si Vás dovolujeme informovat, že Zastupitelský
úřad ČR v Londýně dne 16. března pořádá webinář
k novému britskému celnímu systému, obchodním
příležitostem a k aktuálnímu vývoji v UK v
souvislosti s pandemií. Registrovat se můžete zde.

Dne 1. března začaly platit nové
energetické štítky EU, které umožní
spotřebitelům
jednodušeji
šetřit
spotřebu elektrické energie a omezit
svou uhlíkovou stopu

Mgr. Martin Bednář, LL.M. ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu
T +420 224 853 062 | bednarm@mpo.cz | Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1 www.mpo.cz
Přejete si změnit nastavení odběru newsletteru? | Archiv | © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2020

