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S blížícím se datem vystoupení Spojeného království z EU, do kterého zbývá už jen půl roku, finalizují vyjednávání 
o výstupové dohodě a očekává se, že Evropská komise představí návrh její finální podoby již příští týden ještě před 
zasedáním Evropské rady 18. – 19. října. V souvislosti s brexitem je důležité, aby zástupci podnikatelské sféry a 
jednotlivých podniků provedli včas nezbytná ekonomická a administrativní opatření a dopady tak na ně byly co 
možná nejmenší. K tomu samozřejmě potřebují dostatek informací. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto ve 
spolupráci s a agenturou CzechTrade připravilo v rámci oficiálního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz 
speciál věnovaný právě brexitu (www.businessinfo.cz/brexit), kde jsou průběžně zveřejňovány aktuální informace, 
užitečné odkazy či odpovědi na nejčastější otázky. 
  
V úterý 9. října se uskutečnilo zasedání Rady pro životní prostředí, na kterém ministři jednali o návrhu nařízení o 
emisních limitech pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. Evropská komise v loňském roce navrhla, aby 
automobilky snížily průměrné emise CO2 u osobních automobilů a dodávek registrovaných v EU do roku 2025 o 15 
% a do konce roku 2030 pak o 30 % oproti současnému cíli, který je vázán na rok 2021. Během jednání však některé 
členské státy požadovaly daleko vyšší míru snižování emisí do roku 2030, na úroveň 40 % i více. Proti tomu se 
utvořila skupina zemí s významným zastoupením automobilového průmyslu včetně České republiky, která byla při 
vyjednávání velmi aktivní. Ty pak podporovaly návrh Evropské komise, případně cíle nižší. Po dlouhých a 
vyhrocených jednáních se podařilo dosáhnout kompromisu v podobě redukčního cíle pro osobní vozidla na úrovni 
35 %, který bude základem pro další jednání v rámci trialogu. O schválení pozice Evropského parlamentu k tomuto 
návrhu jsme Vás informovali již minulý týden. Tiskovou zprávu naleznete na webu MPO. 
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