
Ve dnech 11. – 14. února se ve Štrasburku uskutečnilo plenární zasedání Evropského parlamentu. V úterý 
hlasovali europoslanci o návrhu nařízení o Programu pro jednotný trh. Ve středu vyslovili  souhlas s uzavřením 
obchodní a investiční dohody mezi EU a Singapurem. Ve čtvrtek pak europoslanci podpořili návrh nařízení o rámci 
pro prověřování přímých zahraničních investic do EU a hlasovali o návrhu nařízení o vzájemném uznávání zboží 

zákonně uvedeného na trh v jiném členské státě EU. 

V tomto týdnu se také podařilo dosáhnout shody v rámci trialogů u několika důležitých legislativních návrhů. 

V úterý se rumunskému předsednictví podařilo dosáhnout předběžné dohody s Evropským parlamentem ohledně 
změny směrnice o zemním plynu. Jejím cílem je zajistit, aby se pravidla upravující vnitřní trh EU se zemním plynem 
vztahovala na plynovody mezi členskými státy a třetími zeměmi. Ve středu pak bylo dosaženo politické dohody 
u návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, která by měla rozšířit působnost ustanovení 

autorského práva EU na internet a přizpůsobit jej tak současnému světu. Nová pravidla se tak přímo dotknou 
i služeb poskytovaných platformami jako YouTube, Facebook či Google News. Následujícího dne pak zástupci Rady, 
EK a EP dosáhli politické dohody u návrhu nařízení o podpoře transparentnosti a spravedlnosti pro podnikové 

uživatele online zprostředkovatelských služeb, které vytvoří lepší podmínky pro podniky a prodejce využívající online 
platformy, a také u návrhu nařízení, kterým se mění nařízení o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé 
přípravky. Dle tohoto nařízení by společnosti se sídlem v EU měly být oprávněny vyrábět generické nebo biologicky 
podobné verze léčivých přípravků chráněných dodatkovými ochrannými osvědčeními během doby platnosti 
osvědčení, pokud to bude výhradně pro účely vývozu na trhy mimo EU, kde ochrana již vypršela nebo nikdy 
neexistovala. 

V rámci pokračující přípravy na brexit Evropská komise v úterý 12. února představila další nouzové opatření, 
tentokrát pro oblast železniční dopravy pro případ, že Spojené království opustí EU bez uzavření 
výstupové dohody. Návrh zajistí platnost schválení některých částí železniční infrastruktury z hlediska bezpečnosti 

na přísně omezenou dobu tří měsíců tak, aby se mohlo přistoupit k realizaci dlouhodobých řešení v souladu s právem 
EU. Dočasné řešení má po případném brexitu bez dohody zajistit ochranu cestujících a co nejhladší provoz 
v železničních tunelech spojujících britské ostrovy s pevninou pod kanálem La Manche. Podrobnosti naleznete zde. 

Dovolujeme si Vás také upozornit na veřejnou konzultaci, jejímž cílem je posouzení směrnice o zařízeních nízkého 
napětí (směrnice 2014/35/EU) z hlediska efektivnosti, účinnosti, relevance, soudržnosti a přidané hodnoty EU. Do 
veřejné konzultace je možné se zapojit do 4. dubna 2019. Více informací i samotnou konzultaci naleznete zde. 
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Aktuality z Evropské unie 11. — 15. února 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0231(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25207/ep-gives-green-light-to-eu-singapore-trade-and-investment-protection-deals
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0354(COD)&l=en
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/02/13/gas-directive-provisional-agreement-on-new-rules-for-gas-pipelines-to-and-from-third-countries/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1168_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1168_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1171_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1171_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1051_cs.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5291384/public-consultation_cs
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