
V pondělí 24. ledna zahájili zástupci francouzské 

vlády tradiční představování priorit předsednictví 

Rady ve výborech Evropského parlamentu. Hned 

v pondělí se zúčastnil jednání Výboru pro mezinárodní 

obchod (INTA) ministr pro zahraniční obchod a 

ekonomickou atraktivitu Franck Riester, kterému 

europoslanci zdůraznili potřebu zajistit pokrok v 

projednávání nových legislativních návrhů týkajících se 

zahraničních subvencí a ochrany EU proti 

ekonomickému nátlaku třetích zemí. Poslanci 

Evropského parlamentu francouzské předsednictví 

vyzvali k pokračování ve vyjednáváních o dohodě o 

volném obchodu s Chile a k užším obchodním vztahům 

s Tchaj-wanem. Na úterním jednání Výboru pro vnitřní 

trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) byla přítomna 

ministryně průmyslu Agnès Pannier-Runacherová, která 

kladla důraz na problematiku uvolnění plného 

potenciálu vnitřního trhu v souladu s digitální a zelenou 

transformací, dodržování pravidel hospodářské soutěže 

a ochranu spotřebitelů před nebezpečnými výrobky. 

Ministr pro digitální transformaci Cédric O pak 

zopakoval vůli dosáhnout finálního schválení návrhů 

nařízení o digitálních trzích (DMA) a nařízení o 

digitálních službách (DSA) během francouzského 

předsednictví. Představování priorit předsednictví ve 

výborech Evropského parlamentu bude pokračovat v 

následujícím týdnu. Podrobnější informace jsou 

k dispozici zde. 

Ve úterý 25. ledna Soudní dvůr Evropské unie 

rozhodl ve věci Vysočina Wind v. Česká republika 

a zrušil vybraná ustanovení směrnice o odpadních 

elektrických a elektronických zařízeních pro 

rozpor se zásadou zákazu zpětné účinnosti 

právních aktů. Konkrétně se jedná o ustanovení, 

v nichž směrnice ukládá výrobcům fotovoltaických 

panelů povinnost financovat náklady spojené 

s nakládáním s odpadem z těchto panelů, a to pokud 

byly uvedeny na trh před datem vstupu uvedené 

směrnice v platnost. Další informace jsou k dispozici 

zde. 

Ve středu 26. ledna Evropská komise představila 

návrh meziinstitucionální deklarace k digitálním 

právům a zásadám, jimiž se bude řídit digitální 

transformace v EU. Návrh prohlášení stanovuje rámec 

nových  digitálních principů EU. Ty by se měly stát 

referenčním bodem pro všechny členské státy, občany a 

vládní i soukromé aktéry, kteří jsou zapojeni do vývoje 

a zavádění nových technologií.  Návrh deklarace 

zahrnuje důležitá práva a zásady digitální transformace, 

jako je důraz na uživatele a jejich práva, podpora 

solidarity a začleňování, zajištění svobody volby 

v online prostředí, podpora účasti v digitálním veřejném 

prostoru, zvýšení bezpečnosti, zabezpečení a posílení 

postavení jednotlivců nebo podpora udržitelnosti 

digitální budoucnosti. Práva a svobody zakotvené v 

právním rámci EU a evropské hodnoty vyjádřené těmito 

zásadami musí být dodržovány v online i offline 

prostředí. Jakmile tento společný závazek stvrdí 

Evropská komise, Rada i Evropský parlament, bude 

rovněž stanoven přístup k digitální transformaci, který 

je EU připravena prosazovat po celém světě v rámci 

bilaterálních a multilaterálních dohod. Více informací 

naleznete zde. 

Ve stejný den Rada přijetím svého postoje 

k návrhu předpisu o jednotné nabíječce pro 

elektronická zařízení otevřela cestu k zahájení 

jednání s Evropským parlamentem o finální 

podobě tohoto technického návrhu. Nový právní 

předpis by měl zvýšit pohodlí spotřebitelů při nákupu 

chytrých telefonů, tabletů, digitálních fotoaparátů a 

podobných zařízení, zejména díky tomu, že prodej 

nabíječek bude oddělen od prodeje elektronických 

zařízení. Nová nabíječka by dle předloženého návrhu 

neměla být povinnou součástí nákupu nového zařízení, 

což by se mělo pozitivně promítnout ve snížení 

množství elektronického odpadu souvisejícího 

s výrobou, přepravou a likvidací nabíječek. Více 

informací zde 
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