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ENERGETICKÁ BEZPEČNOST EU
Aby byly zajištěny dodávky energie do EU
za dostupné ceny a zároveň, aby se postupně
odstranila závislost na ruském plynu, vytvořila
Evropská komise s členskými státy platformu
EU pro společný nákup plynu, LNG a vodíku.
Na prvním virtuálním setkání se sešli zástupci
27 členských států.

Význam nové platformy
Dobrovolný koordinační mechanismus spojuje Komisi a členské státy, podporuje nákup
plynu a vodíku pro EU tím, že optimálně využívá kolektivní politické a tržní váhy EU.
Platforma pomůže zajistit bezpečnost dodávek, doplňovat zásobníky plynu včas na příští
zimu, v souladu s návrhem, který Komise
předložila dne 23. března. Současná plynárenská infrastruktura by měla být optimálně využita. Dále posílí dlouhodobou spolupráci
s hlavními dodavatelskými partnery, která se
rozšíří na vodík a obnovitelné zdroje.
Aby byl zajištěn přístup k tržním poznatkům a
odborným znalostem o řetězci dodávek plynu, zřídí Komise specializovanou poradní pracovní skupinu složenou z odborníků z oboru.
Skupina bude mít poradní roli a bude fungovat
v souladu s antimonopolními pravidly EU se
silnými zárukami proti střetu zájmů. Energetická platforma EU zajistí spolupráci
v oblastech, kde je efektivnější jednat koordinovaně na úrovni EU spíše než na vnitrostátní
úrovni:

VÍCE ZDE

 Platforma bude spolupracovat se zástup-

ci členských států na maximalizaci pákového efektu k přilákání spolehlivých dodávek z globálních trhů a za stabilní ceny.
 Platforma bude koordinovat opatření
k maximalizaci absorpce dovozu zkapalněného zemního plynu, dodržování povinností týkajících se skladování plynu a zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Identifikuje další potřeby infrastruktury vhodné
pro budoucí využití vodíku.
 Je potřeba zajistit velký objem neruského
plynu už v roce 2022. Platforma bude koordinovat a posilovat mezinárodní dosah
EU na partnery a trhy s plynem. To bude
zahrnovat hlavní země vyvážející a dovážející LNG. Práce zohlední dodavatelské
kapacity partnerů, dlouhodobé smlouvy
a stávající i plánovaná propojení a infrastrukturu skladování v EU.
Platforma bude stavět na stávajících politických iniciativách EU s členskými státy, provozovateli přenosových soustav, sdruženími a
účastníky trhu.
Komise bude provozovat platformu pokrývající všechny aspekty hodnotového řetězce,
globální nabídku a poptávku, tržní mechanismy, infrastrukturu a zabezpečení dodávek.
(EC 1)

Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, Charles Michel, Josep Borrell Fontelles
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PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: PŘÍPAD ČESKA
Komise pravidelně zveřejňuje porušení právních předpisů. Níže jsou uvedena porušení
předpisů, které se týkají České republiky.

Odpady: Komise vyzývá ČESKO, aby zlepšilo nakládání s odpady na skládkách
Komise vyzvala Českou republiku (INFR(2022)
2017), aby splnila povinnosti vyplývající
ze směrnice o skládkách odpadů (směrnice
1999/31/ES) a z rámcové směrnice o odpadech (směrnice 2008/98/ES). Směrnice obsahuje normy, které mají zamezit nepříznivým
dopadům skládek odpadů na lidské zdraví a
znečišťování vod, půdy a ovzduší. Cíl nulového znečištění v EU je prospěšný pro veřejné
zdraví, životní prostředí a klimatickou neutralitu. S odpady musí být před skládkováním
nakládáno co nejvhodnějším způsobem, aby
se co nejvíce omezily negativní dopady na
životní prostředí a lidské zdraví. Komise
v roce 2015 zahájila studii, která vyhodnotila
skládkování nezpracovaného komunálního
odpadu v členských státech. V České republice studie odhalila nedostatky na všech pěti
navštívených skládkách. Odpad je zde skládkován bez náležitého zpracování. Neprovádí se
třídění různých složek odpadu a stabilizace
organického odpadu. Česká republika ve svých
vnitrostátních právních předpisech adekvátně
neprovedla povinnost předúpravy odpadu
před skládkováním. Komise České republice
zasílá výzvu, aby do dvou měsíců odpověděla
na nedostatky, na které ji Komise upozornila,
a zároveň musí do dvou měsíců tyto nedostatky vyřešit.

Silniční doprava: Komise vyzývá BULHARSKO, ČESKO, KYPR, MAĎARSKO a ŠVÉDSKO, aby zapracovaly pravidla týkající se
cílů pro čistá vozidla do svého právního
řádu

VÍCE ZDE

mily vnitrostátní opatření k provedení pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek na
čistá vozidla (směrnice (EU) 2019/1161).
Směrnice o čistých vozidlech stanoví cíle jednotlivých zemí pro zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla. Cíl je vyjádřen jako minimální podíl čistých vozidel na celkovém počtu
vozidel pořízených prostřednictvím zadání
zakázky v členském státě v období 2021–
2025 a 2026–2030. Členské státy měly směrnici provést ve vnitrostátním právu do 2. srpna 2021. Nyní mají uvedené státy dva měsíce
na to, aby na odůvodněné stanovisko odpověděly.

Otevřená data: Komise vyzývá BELGII,
BULHARSKO, ČESKO, CHORVATSKO, LOTYŠSKO, MAĎARSKO, NIZOZEMSKO, RAKOUSKO, SLOVENSKO a ŠVÉDSKO, aby
provedly předpis EU o otevřených datech
a opakovaném použití informací veřejného sektoru
Evropská komise zaslala Belgii, Bulharsku,
České republice (INFR(2021)0390), Chorvatsku, Lotyšsku, Maďarsku, Nizozemsku, Rakousku, Slovensku a Švédsku odůvodněné
stanovisko, ve kterém se zajímá o to, jak
do svého právního řádu zapracovaly předpis
EU o otevřených datech a opakovaném použití dat veřejného sektoru (směrnice o otevřených datech). Dne 17. července 2021
uplynula lhůta pro implementaci této směrnice, avšak členské státy neoznámily všechna
vnitrostátní opatření. Směrnice má pomoci
plně využít přínosy sdílení dat a přispět k tomu, aby se více vytěžilo z rozsáhlých a cenných souborů datových zdrojů vytvořených
ve veřejném sektoru pro opakované použití.
Členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby
Komisi odpověděly. (EC 2)

Komise zaslala odůvodněné stanovisko Bulharsku, České republice (INFR(2021)0393),
Kypru, Maďarsku a Švédsku, protože neozná-
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ROVNOCENNOST PRO AMERICKÉ BURZY
Evropská komise přijala rozhodnutí, ve kterém
prohlásila burzy ve Spojených státech, nad
kterými vykonává dohled americká Komise
pro cenné papíry a burzu (SEC), za rovnocenné regulovaným trhům EU. S deriváty obchodovanými na těchto amerických burzách se
bude zacházet jako s burzovními deriváty podle práva EU.

Rozhodnutí o rovnocennosti
Komise také změnila rozhodnutí o rovnocennosti, které se týká ústředních protistran
z USA. To se vztahuje na určité produkty
(např. cenné papíry zajištěné hypotékou emitované nebo zaručené některými státem
podporovanými agenturami, s nimiž se obchoduje na bázi TBA, kdy jsou konkrétní cenné papíry oznámeny až krátce před datem
vypořádání).
Komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů Mairead McGuinnessová k tomu uvedla: „Dnešní rozhodnutí
mají zásadní význam, neboť usnadňují účastníkům trhu v EU přístup k ústředním proti-

VÍCE ZDE

stranám z USA, na něž dohlíží SEC. Tato rozhodnutí jsou v zájmu EU – chceme, aby naše
kapitálové trhy byly lépe propojeny s dalšími
mezinárodními trhy. Těšíme se, že úspěšná
spolupráce mezi orgány a agenturami EU a
Komisí USA pro cenné papíry a burzu bude
nadále pokračovat.“
Z důvodu rozhodnutí o rovnocennosti přijatého v roce 2021 požádala řada ústředních protistran z USA, nad nimiž SEC vykonává dohled,
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
(ESMA) o uznání. Nové rozhodnutí umožní
orgánu ESMA pokračovat v procesu uznávání.
Ústřední protistrany z USA budou moci poskytovat v EU služby centrálního clearingu
členům clearingového systému a obchodním
systémům Unie.
Rámec pro uznávání ústředních protistran
ze zemí mimo EU zajistí, aby ústřední protistrany ze zemí mimo EU, které splňují požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným
v nařízení EMIR, mohly v Evropské unii nabízet
služby centrálního clearingu. (EC 3)

The Dow Jones Index, ilustrační fotografie
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SUMMIT ČÍNA-EU: MÍR A STABILITA
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Ursula von der Leyen
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INOVATIVNÍ NÁPADY PRO MODERNÍ CELNÍ UNII
Zpráva, kterou předložila skupina odborníků
pro výzvy spojené s celní unií, uvádí, že celní
unie musí být lépe připravena na řešení nových výzev, mezi které patří rostoucí objem
obchodu a nové obchodní modely, technologický vývoj, ekologická transformace, měnící
se geopolitický kontext a bezpečnostní rizika.
Odborníci navrhli deset opatření, které je
vhodné realizovat do roku 2030.

Mezi 10 opatření patří:
 balíček reforem týkající se procesů, odpo-

vědností, závazků a správy celní unie,
 nový přístup k údajům s cílem snížit závis-








lost na celních prohlášeních, získat kvalitnější údaje z komerčních zdrojů,
komplexní rámec pro spolupráci s lepším
sdílením údajů v rámci celní unie se zapojením orgánů dozoru nad trhem,
zřízení Evropské celní agentury, která doplní úlohu Komise a podpoří činnost členských států,
reforma a rozšíření režimu oprávněných
hospodářských subjektů,
nový rámec odpovědnosti a důvěry,
ve kterém podniky usilují o status oprávněných hospodářských subjektů za účelem získání obchodního přístupu na trh
EU,

VÍCE ZDE

 odstranění prahové hodnoty pro osvobo-

zení od cla ve výši 150 eur pro elektronický obchod ve spojení se zjednodušenými
sazbami pro zásilky nízké hodnoty,
 balíček opatření pro ekologická cla EU
za účelem digitalizace postupů a zajištění
řádného provádění zákazů a omezení
v oblasti udržitelnosti u dovážených produktů,
 poskytnutí odpovídajících zdrojů, kvalifikací a vybavení celním správám tak, aby
mohly plnit své úkoly v plném rozsahu,
 roční odhad výpadku v příjmech z cel
s cílem lépe spravovat výběr cel.
Jako závažný problém byl označen chybějící
společný seznam právních předpisů v oblasti
zákazů a omezení. Ten vede k rozdílným přístupům a postupům v jednotlivých členských
státech. Komise zveřejnila souhrn stávajících
zákazů a omezení na úrovni EU, který by měl
sloužit jako praktický nástroj pro orgány EU a
vnitrostátní orgány.
Doporučení skupiny odborníků budou projednána s Evropským parlamentem a členskými státy. Komise zřídí reflexní skupinu,
do které se zapojí členské státy, aby projednaly doporučení a uvedly je do praxe. Komise
do konce roku připraví balíček opatření pro
celní reformu. (EC 5)

Ilustrační fotografie, výroční jednotné evropské měny
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ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její
orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.
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