22. — 26. LISTOPADU
V
úterý
23.
listopadu
výbor
Evropského
parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
schválil svou pozici k návrhu nařízení/aktu o
digitální trzích. Tento návrh stanovuje pravidla
vztahující se zejména na velmi velké platformy, tzv.
strážce, která mají pomoci prosazovat zdravé a férové
soutěžní prostředí. Navrhované nařízení má totiž
zamezit tomu, aby strážci, mezi něž mohou patřit
například sociální sítě, vyhledávače, operační systémy
atd.,
nastavovali
nespravedlivé
podmínky
vůči
spotřebitelům a podnikům. Pod kategorii strážce dle
návrhu nařízení spadají ty společnosti, které alespoň ve
třech zemích Unie nabízejí tzv. hlavní služby platformy,
dosahují ročního obratu více než 8 mld. EUR a mají tržní
kapitalizaci 80 mld. EUR. Zároveň tyto firmy musí mít
nejméně 45 milionů konečných uživatelů měsíčně a 10
tisíc firemních uživatelů. Hlasování v Evropském
parlamentu o návrhu aktu o digitálních trzích proběhne
v prosinci tohoto roku. Další informace jsou k dispozici
zde.
Ve středu 24. listopadu proběhlo plenární
zasedání Evropského parlamentu, na němž
europoslanci vyzvali Komisi k vytvoření unijní
strategie pro posílení strategické autonomie a
odolnosti v oblasti kritických surovin a k vytvoření
druhotného trhu pro recyklované zdroje, které tyto
suroviny obsahují. Dle návrhu Evropského parlamentu
by mělo být více kritických surovin získáváno uvnitř EU
a z jejího nejbližšího okolí. Zdroje těchto materiálů je
podle názoru Evropského parlamentu přitom nutné
diverzifikovat a
soustředit výzkum na udržitelné
alternativy kritických surovin. Dle europoslanců je
v krátkodobém a střednědobém výhledu recyklace
s ohledem na růst poptávky po kritických surovinách
nedostatečným řešením. Proto vyzývají pro hledání
udržitelných řešení v rámci členských států s bohatou
surovinovou základnou. Více informací je k nalezení
zde.
Ve čtvrtek 25. listopadu Komise přijala revidované
sdělení o pravidlech veřejné podpory pro
významné
projekty
společného
evropského
zájmu, která budou platit od začátku příštího
roku. Sdělení stanoví kritéria, podle nichž má Komise
posuzovat podporu poskytnutou členskými státy na

významné přeshraniční projekty, které řeší selhání trhu,
umožňují průlomové inovace v klíčových odvětvích a
investování do technologií a infrastruktury. Díky tomu
mohou
členské
země
poskytnout
financování
projektům, jejichž realizace by jinak pro jeden členský
stát nebo podnik nebyla možná kvůli vysokým rizikům
na trhu. Možnost udělení této podpory je navíc
podmíněna přínosem pro hospodářství Unie jako celku.
Nová verze pravidel reflektuje výstupy z rozsáhlé
veřejné konzultace a přináší cílené změny, které mají
zajistit větší otevřenost těchto významných projektů a
také snadnější zapojení malých a středních podniků.
Podrobnosti jsou k dispozici zde.
Rovněž ve čtvrtek proběhlo jednání Rady pro
konkurenceschopnost ve formaci pro vnitřní trh a
průmysl. Velký úspěch jednání představuje přijetí
společné pozice Rady k návrhům dvou nařízení, a
to k návrhu aktu o digitálních službách a návrhu
aktu o digitálních trzích. V případě prvního návrhu
je jeho hlavním účelem ochránit uživatele od
nelegálního zboží, obsahu či služeb a zároveň
zajistit ochranu základních práv v online
prostředí. Tímto návrhem zároveň dochází k částečné
modernizaci směrnice o elektronickém obchodu z roku
2000. Pravidla obsažená v rámci DSA jsou navržena
tak, aby respektovala zásadu země původu, kdy podnik
splní podmínky pro podnikání v jednom členském státě
a následně může poskytovat služby na celém vnitřním
trhu bez povinnosti se usazovat v jiných členských
státech a plnit zde dodatečné povinnosti. Návrh nařízení
aplikuje princip „co je nelegální offline, je nelegální
rovněž online“ a definuje jasné povinnosti a
odpovědnosti pro poskytovatele zprostředkovatelských
služeb jako jsou sociální media nebo online tržiště.
Podrobnosti jsou k dispozici zde. Přijetím obou
obecných přístupů umožní Radě zahájit trialogy
s Evropským parlamentem o konečné podobě obou
navrhovaných nařízení. Delegaci na Radu pro
konkurenceschopnost
vedla
náměstkyně
ministra
průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod
Martina Tauberová, která se na okraj rady sešla s řadou
zástupců Komise a členských států, aby představila
priority předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 v rámci
agend MPO. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

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

