Aktuality z Evropské unie 24. — 28. června
V pondělí 24. června zveřejnila Evropská komise výsledky studie posuzující rozdíly ve složení potravinářských
výrobků. Studii, při které bylo analyzováno téměř 1 400 potravinářských výrobků v devatenácti zemích EU,
provedlo Společné výzkumné středisko, což je interní útvar Komise pro sdílení vědeckých poznatků. Z výsledků této
studie je patrné, že 9 % porovnávaných výrobků mělo rozdílné složení, přestože přední strana jejich obalu byla
totožná. U dalších 22 % výrobků s rozdílným složením byla přední strana obalu podobná. Ze studie nicméně
nevyplynul žádný jednotný zeměpisný vzorec, pokud jde o používání stejného nebo podobného obalu pro výrobky
s rozdílným složením. Zjištěné rozdíly ve složení testovaných výrobků navíc nezbytně neznamenají rozdíly v jejich
kvalitě. Podrobnosti naleznete zde.
V úterý 25. června se v Lucemburku uskutečnilo zasedání Rady EU pro energetiku. Delegaci ČR vedl náměstek
ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Jednání bylo věnováno budoucnosti energetických systémů a hodnocení
návrhů národních energeticko-klimatických plánů. Členským státům se pod vedením rumunského předsednictví
podařilo dosáhnout přijetí závěrů Rady k budoucnosti energetických systémů a dosažení cílů v oblasti klimatu do
roku 2030 a dále. Komise také informovala o nejnovějším vývoji v oblasti vnějších vztahů v energetice. Konkrétně
o trilaterálních jednáních mezi Evropskou komisí, Ukrajinou a Rusem k podmínkám pokračování tranzitu plynu
ukrajinskou infrastrukturou po roce 2019. Na závěr seznámila finská delegace ostatní členské státy s pracovním
programem svého nadcházejícího předsednictví. Finsko se zaměří na posílení energetické unie. Tiskovou zprávu
naleznete zde.
V úterý také Rada EU schválila obchodní dohodu a dohodu o investicích mezi EU a Vietnamem, čímž
připravila cestu k jejich definitivnímu schválení a podpisu. Dohody jménem EU podepíše komisařka pro obchod
Cecilia Malmströmová a rumunský ministr pro obchod a podnikatelskou sféru Ștefan-Radu Oprea v neděli
30. června v Hanoji. Vietnam je po Singapuru druhým největším obchodním partnerem EU v regionu ASEAN. Obchod
s Vietnamem dosahuje hodnoty 49,3 miliardy EUR v případě zboží a přes 3 miliardy EUR v případě služeb. Obchodní
dohoda postupně a způsobem, který v plné míře zohledňuje rozvojové potřeby Vietnamu, odstraní téměř všechna cla
z obchodu se zbožím. Investiční dohoda se zaměří na ochranu investorů, která bude stát na novém systému soudů
pro investiční oblast. Tiskovou zprávu naleznete zde.
Ve čtvrtek 27. června byl zveřejněn nový průzkum Eurobarometr týkající se jednotného digitálního trhu.
Ukazuje, že sedm měsíců poté, co se začaly uplatňovat nové předpisy proti neoprávněnému zeměpisnému blokování
(tzv. geoblocking), je již obecné povědomí spotřebitelů o těchto nových předpisech proti omezením u nákupů online
a přeshraničních prodejů značně vyvinuté. 50 % občanů EU je obecně informováno o opatřeních EU pro potírání
neoprávněné diskriminace ze strany obchodníků. Je však třeba více pracovat na zajištění širších znalostí
o konkrétních digitálních právech zakotvených v právu EU, neboť pouze 29 % respondentů ví přesně, jaká práva se
jich konkrétně týkají. Více informací naleznete zde. Pokud jde konkrétně o nařízení EU o geoblockingu,
implementační novela zákona o ochraně spotřebitele byla dne 18. června schválena Parlamentem ČR. MPO rovněž
vypracovalo dokument nazvaný „Nařízení o geoblockingu v otázkách a odpovědích“, který je k nalezení zde.
Mgr. Martin Bednář, LL.M.
ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu
T +420 224 853 062
bednarm@mpo.cz
Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1
www.mpo.cz

Přejete si změnit nastavení odběru newsletteru?
Archiv
© Ministerstvo průmyslu a obchodu 2019

