
V pondělí 7. listopadu EU a Kazachstán 
v egyptském Šarm aš-Šajchu v rámci klimatické 
konference COP 27 podepsaly memorandum o 
spolupráci, které má prohloubit vzájemné vztahy.  
Partnerství je zaměřeno na tři oblasti. První je 
zaměřena na užší hospodářskou a průmyslovou 
spolupráci v oblasti strategických hodnotových řetězců 
surovin, baterií a vodíku z obnovitelných zdrojů. Druhou 
oblastí je zvýšení odolnosti těchto hodnotových řetězců. 
Poslední oblast pokrývá užší spolupráci při budování 
kapacit, dovedností, výzkumu a inovací. Více informací 
je uvedeno zde. 

V úterý 8. listopadu Komise zahájila veřejnou 
konzultaci k návrhu revidovaného sdělení o 
definici trhu v rámci soutěžního práva EU. Definice 
trhu je totiž důležitým prvním krokem při posuzování 
spojování podniků a většiny antimonopolních řízení. 
Revize zohlední vývoj v posledních dvaceti letech, a to 
zejména v souvislosti s digitalizací a novými způsoby 
nabízení zboží a služeb. Návrh revize sdělení o definici 
trhu navazuje na přezkum z jara 2020 a výsledky 
tohoto přezkumu z července 2021, v nichž Komise 
konstatovala potřebu sdělení aktualizovat. Navrhované 
změny poskytují nové nebo rozšířené pokyny k různým 
klíčovým otázkám ve vztahu k vymezení trhu, důrazu 
na necenové prvky či pokynů k vymezení zeměpisného 
trhu. Podrobné informace jsou k nalezení zde, zapojit se 
do veřejné konzultace, která běží až do 13. ledna 2023, 
můžete přes odkaz zde 

Ve stejný den vrcholní představitelé EU a Egypta v 
Šarm aš-Šajchu vydali společné prohlášení ke 
spolupráci v oblasti obnovitelného vodíku. 
Partneři potvrdili svou odhodlanost bojovat 
s klimatickými změnami a zhoršování stavu životního 
prostředí a zároveň posilovat udržitelný rozvoj, 
energetickou bezpečnost a také spravedlivou a 
vyváženou zelenou transformaci. Evropská unie a Egypt 
zintenzivní spolupráci na politikách a regulatorních 
rámcích a také ve výzkumu a vývoji z hlediska podpory 
rozvoje vodíkového hospodářství. Plné znění prohlášení 
je dostupné zde. 

Také v úterý se předsedkyně Komise Ursula von 
der Leyenová zúčastnila kulatého stolu 
zaměřeného na téma investic pro budoucnost 
energií. Předsedkyně Komise zmínila významné 
změny, které v poslední době zasáhly energetický trh, a 
to hlavně v souvislosti s rapidním zvyšováním cen. Dále 
hovořila o zahraničních investicích, včetně iniciativy 
Global Gateway, pro niž EU vyčlenila 300 miliard EUR, 
z nichž je 150 miliard určeno pro Afriku na projekty 
zaměřené na obnovitelné zdroje energie. Celé 
prohlášení je k dispozici zde. 

Rovněž v úterý předsedkyně Komise Ursula von 
der Leyenová podepsala s prezidentem Namibie 

Hagem Geingonem memorandum o porozumění, 
jež avizuje partnerství mezi EU a Namibií v oblasti 
obnovitelného vodíku a udržitelných surovin. 
Partnerství pomůže mj. zajistit rozvoj udržitelných a 
bezpečných dodávek rafinovaných materiálů. Více 
informací se můžete dočíst zde. 

Ve středu 9. listopadu Komise představila návrh 
nového dočasného krizového nařízení, který má 
pomoci urychlit zavádění obnovitelných zdrojů 
energie. Obnovitelné zdroje energie jsou součástí 
unijního plánu na ukončení závislosti na dovozu 
fosilních paliv z Ruské federace. Nové dočasné krizové 
nařízení by mělo platit po dobu jednoho roku, čímž 
pokryje období potřebné pro přijetí a transpozici 
směrnice o obnovitelných zdrojích energie, již 
v současné době Evropský parlament a členské státy 
v Radě projednávají. Podrobnosti se můžete dočíst zde. 

Ve čtvrtek 10. listopadu Komise představila návrh 
EURO7, konkrétně nařízení na snížení zplodin 
znečišťujících ovzduší z nových motorových 
vozidel v rámci naplňování cílů nulových emisí 
obsažených v Zelené dohodě, a to při zachování 
cenové dostupnosti těchto vozidel a podpory 
unijní konkurenceschopnosti. Nové emisní normy 
Euro 7 dle Komise zajistí, aby osobní automobily, 
dodávky, nákladní vozidla a autobusy měly 
environmentálně šetrnější provoz. Návrh cílí na emise 
z výfuků, brzd a pneumatik, čímž se mj. dotýká i emisí 
produkovaných elektrickými vozidly. Návrh nařízení tak 
sjednotí, nahradí a zjednoduší předchozí oddělené 
emisní standardy pro osobní a lehká užitková vozidla 
(Euro 6) a nákladní vozidla a autobusy (Euro VI). Další 
informace jsou k dispozici zde. 

Také ve čtvrtek se poslanci Evropského 
parlamentu dohodli na začlenění REPowerEU do 
národních plánů obnovy v rámci posílení 
nezávislosti na fosilních palivech dovážených 
z Ruska. Poslanci Evropského par lamentu mj. 
vyzývají země EU, aby zajistily, že alespoň 35 % jejich 
výdajů v rámci kapitol REPowerEU bude směrováno do 
opatření, která mají mezinárodní rozměr. Jednání 
s Radou v trialozích tak budou moci začít. Více informací 
je uvedeno zde. 

Ve stejný den Evropský parlament rovněž 
odsouhlasil návrh směrnice o podávání zpráv 
podniků o udržitelnosti. Nová pravidla m ají zvýšit 
odpovědnost podniků, zabránit rozdílnosti vnitrostátních 
norem a usnadnit přechod k udržitelnému hospodářství. 
Zároveň mají ukončit tzv. greenwashing, posílí unijní 
sociálně tržní hospodářství a rovněž vytvoří základy pro 
podávání zpráv o udržitelnosti na globální úrovni. Více 
se dočtete zde. 
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