Aktuality z Evropské unie 1. – 5. října 20188
Dnes, 5. října proběhlo v rakouském Innsbrucku neformální zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů
zodpovědných za oblast obchodu. Delegaci ČR vedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Ten
v rámci podpory českého leteckého průmyslu na toto zasedání Rady přiletěl čtyřmístným letounem Zlín 143, který
sám pilotoval. Na samotném jednání Rady představitelé členských států diskutovali zejména o modernizaci Světové
obchodní organizace (WTO), a to s ohledem na systémové otázky, především zachování mechanismu řešení
obchodních sporů, také na obnovení její negociační funkce a v neposlední řadě i prohloubení transparentnosti v
rámci řádné činnosti organizace. Komisařka pro obchod Cecilia Malmström také ministry informovala o stavu
probíhajících obchodních vyjednávání a o aktuálním stavu vztahů mezi EU a USA s ohledem na novou úroveň
spolupráce, na níž se v červenci dohodli předseda Evropské komise Juncker a prezident USA Trump. Tiskovou zprávu
naleznete na webu MPO.
Ve dnech 1. až 4. října se ve Štrasburku uskutečnilo plenární zasedání Evropského parlamentu. Ve středu 3. října
schválili europoslanci svou pozici k návrhu nařízení o emisních limitech pro osobní automobily a lehká užitková
vozidla, dle kterého by měly výrazně klesnout emise oxidu uhličitého u nových aut. Evropská komise ve svém
původním návrhu předpokládala snížení emisí o 30 % do roku 2030. Europoslanci se nakonec rozhodli pro variantu,
která počítá pro roky 2025 a 2030 se snížením o 20, respektive o 40 %. Návrh Evropský parlament schválil poměrem
hlasů 389 proti 239. Představitelé členských států by měli dospět ke společnému postoji na zasedání Rady pro
životní prostředí dne 9. října. Poté budou následovat trialogy a je tak možné, že finální podoba limitů ještě dozná
změn. Více informací naleznete zde.
3. října také europoslanci schválili kompromis dosažený v trialozích při projednávání návrhu nařízení o volném
pohybu neosobních údajů, který by měl odstranit současné překážky bránící volnému pohybu dat neosobního
charakteru. Evropská komise, Rada EU a Evropský parlament dosáhly předběžné politické dohody o nařízení o
volném pohybu neosobních údajů dne 19. června 2018. Aby návrh vstoupil v platnost, musí jej ještě v nadcházejících
týdnech schválit Rada EU. Jakmile bude formálně schválen, budou mít členské státy šest měsíců na zavedení nových
pravidel. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě.
V úterý 2. října bylo dosaženo v rámci Rady pro hospodářské a finanční věci politické dohody na třech návrzích
z oblasti DPH. Konkrétně jde o návrh směrnice o elektronických publikacích, která umožní členským státům
uplatňovat u elektronických publikací jiné než základní sazby DPH a případně sjednotit předpisy v oblasti DPH
týkající se fyzické a elektronické podoby publikací. Dále se Rada shodla na umožnění dočasného všeobecného
přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse chargé) a také na krátkodobých úpravách stávajícího systému DPH.
Podrobnosti k jednotlivým návrhům i průběhu Rady naleznete zde.
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