Aktuality z Evropské unie 3. – 7. září 20188
V pondělí 3. 9. přijal Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) svou pozici
k legislativním návrhům tzv. balíčku týkajícího se zboží – návrhu nařízení o vzájemném uznávání výrobků a návrhu
nařízení o shodě s harmonizovanými předpisy Unie. V obou případech se jedná o novelizaci existujících pravidel,
jež si klade za cíl zefektivnit existující mechanismy a zjednodušit tak volný pohyb zboží na jednotném evropském
trhu. Návrh nařízení o vzájemném uznávání se týká výrobků z tzv. neharmonizované sféry, tedy takových, pro něž
EU nepřijala jednotná pravidla. Toto nařízení stanoví povinnost členských států umožnit uvádění na trh výrobků, jež
byly legálně uvedeny na trh v jiném členském státě. Nařízení o shodě na druhou stranu cílí na tzv. harmonizovanou
sféru, tedy na výrobky, pro něž EU přijala jednotná pravidla. Tento návrh si klade za cíl posílit dohled na trhem
s cílem zabezpečit bezpečnost výrobků na vnitřním trhu. Pozice výboru IMCO musí být ještě formálně stvrzena
plénem EP. Rada v květnu přijala svou pozici k návrhu nařízení o vzájemném uznávání. V tomto případě tedy mohou
být zahájeny tzv. trialogy o konečné podobě nařízení mezi Radou, EP a Komisí. K nařízení o shodě však Rada zatím
svou pozici nepřijala. Tisková zpráva je k dispozici zde.
Evropská komise na jednání kolegia ve středu 5. 9. projednala problematiku datových toků mezi EU a Japonskem.
Komisařka Jourová, pod níž tato agenda spadá, informovala o dosažení dohody s japonskými úřady pokud jde o
některá japonská dodatečná opatření v oblasti ochrany osobních údajů, která umožní Komisi vyhlásit úroveň
ochrany osobních údajů v Japonsku za srovnatelnou s úrovní EU, a tím umožní pohyb osobních údajů mezi zeměmi
EU a Japonskem. Mezi tato opatření patří posílení ochrany údajů pokud jde o přístup policejních orgánů k nim,
úprava možnosti přesunu údajů z Japonska do třetí země, zavedení mechanismu vyřizování stížností občanů EU a
další. EK a japonské úřady dospěly k dohodě v červenci 2018 po roce a půl jednání. Na středečním jednání kolegia
byla formálně zahájena procedura vyhlášení tzv. adequacy decision Evropské komise. Po konzultaci kolektivního
orgánu evropských úřadů pro ochranu osobních údajů a zástupců vlád členských států a po informování příslušného
výboru Evropského parlamentu by mělo toto rozhodnutí nabýt účinnosti. Volný pohyb údajů mezi EU a Japonskem
doplňuje v červenci podepsanou Dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Více informací je
k dispozici zde.
Dovolujeme si Vás rovněž informovat, že obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku vydal v srpnu
2018 informační dokument shrnující všechny podstatné legislativní náležitosti vysílání zaměstnanců v oblasti
přepravy a transportu do Rakouska. Při vyslání svých zaměstnanců k výkonu práce do Rakouska mají podniky
povinnost dodržet rakouské sociální a mzdové podmínky, které jsou stanované Zákonem o boji proti mzdovému a
sociálnímu dumpingu (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz č. 44/2016, dále jen LSD-BG). Od 1. června
2017 došlo v reakci na četnou kritiku ke zjednodušení a zohlednění specifik poskytování služeb v oblasti
mezinárodní přepravy. Nicméně i po roce dochází často ke správním postihům českých přepravních společností,
které nedodržují povinnosti vyplývající z LSD-BG. Informační dokument naleznete zde.
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