Aktuality z Evropské unie 4. — 8. března
V pondělí 4. března se uskutečnilo první letošní zasedání Rady EU pro energetiku. Delegaci vedl náměstek
ministryně průmyslu a obchodu René Neděla. Rada dle očekávání schválila obecný přístup k návrhu nařízení
o označování pneumatik. Představitelé členských států také diskutovali o strategii Evropské komise k dlouhodobému
snižování emisí skleníkových plynů v EU, kterou Komise formulovala ve svém sdělení „Čistá planeta pro všechny“.
Česká republika zdůraznila nutnost zásadního navýšení investic do energetického sektoru, bez kterých není možné
požadované úrovně dekarbonizace dosáhnout. Rumunské předsednictví následně informovalo o vývoji
v projednávání směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, kde bylo v průběhu února
dosaženo dohody s Evropským parlamentem na kompromisním textu. Předsednictví poté seznámilo členské státy
s vývojem vyjednávání nařízení o "Nástroji na propojení Evropy" (CEF). Tiskovou zprávu naleznete zde.
V pondělí také Evropská komise představila souhrnnou zprávu o provádění akčního plánu pro oběhové
hospodářství, který přijala v prosinci 2015. Zpráva sděluje hlavní výsledky akčního plánu a nastiňuje výzvy, které
je stále třeba překonat na cestě ke klimaticky neutrálnímu a konkurenceschopnému oběhovému hospodářství,
v němž se minimalizují tlaky na přírodní a sladkovodní zdroje a ekosystémy. Opatření uvedená v akčním plánu by
měla vést k posílení konkurenceschopnosti EU, modernizaci hospodářství, tvorbě nových pracovních míst a lepší
ochraně životního prostředí. Tisková zpráva je k dispozici zde.
V úterý 5. března schválila Poslanecká sněmovna v prvním čtení novelu zákona o ochraně spotřebitele, která
adaptuje český právní řád na nařízení o neodůvodněném zeměpisném blokování. Toto nařízení zakazuje
diskriminaci založenou na státní příslušnosti v konkrétních situacích, které se týkají přístupu ke zboží nebo službám.
Nařízení zásadně posiluje práva spotřebitelů i obchodníků. Pro snazší orientaci v nových podmínkách daných
nařízením MPO vypracovalo dokument nazvaný „Nařízení o geoblockingu v otázkách a odpovědích“. Novela zákona
bude ještě projednávána v Senátu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo analýzu stávajících obchodních toků mezi ČR a USA
v automobilovém sektoru a částečně i možných dopadů případných amerických opatření na obchod
s automobily a autodíly. V USA běží 90denní lhůta, během níž má prezident Trump rozhodnout o tom, zda uvalí
dovozní cla na automobily a autodíly či přijme jiná nebo žádná opatření. Dokud nebude zveřejněna konkrétní podoba
konečného rozhodnutí, lze dopad případných opatření jen odhadovat, avšak Česká republika musí být ve střehu,
neboť jde o stěžejní segment přímého i nepřímého českého vývozu. Více informací, včetně samotné analýzy,
naleznete na webu MPO.
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