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Nové předpisy pro oběhové hospodářství
Rada EU schválila návrh Komise, ve kterém se snaží vyřešit problém s odpadky z deseti
nejběžnějších plastových výrobků objevující se v mořích a na evropských plážích. Předpisy
o plastových výrobcích na jedno použití a lovných zařízeních reflektují různá opatření vzhledem
k tomu, o jaký výrobek se přesně jedná. Předpisy zakazují prodávat plastové výrobky na jedno
použití, které může prodejce nahradit jinou cenově dostupnou alternativou. Ostatní produkty
bude nutné omezit na úrovni členských států. Výrobci budou mít povinnost produkty označit,
evidovat a tento odpad odklízet. Předpisy zavedou zákaz vybraných plastových výrobků
na jedno použití, u kterých jsou cenově dostupné alternativy. Bude se týkat plastových vatových
tyčinek, příborů, tácků, brček, míchátek, tyček k balónkům, kelímků a nádob z expandovaného
polystyrenu a výrobků z oxo-rozložitelných plastů. Vzroste odpovědnost výrobce, který nově
musí hradit náklady na odklízení odpadků. Nařízení se bude vztahovat také na tabákové filtry
a lovná zařízení. Až 90 % plastových lahví se bude třídit (plán do roku 2029). PET lahve by měly
obsahovat do roku 2025 až 25 % recyklovaných plastů, od roku 2030 až 30 % recyklovaných
plastů. Víčka by měla být navržena tak, aby byla s lahví spojena. Směrnice vstoupí v platnost
20 dní po vyhlášení. Členské státy mají dva roky na to, aby legislativu implementovaly
do vnitrostátního práva.1
Pokuta pro banky za kartelové obchody
Evropská komise pokutuje společnosti Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan a MUFG ve výši
1,07 miliardy EUR za účast na kartelu pro obchodování s devizovými spoty. Ve dvou rozhodnutích
o vyrovnání Evropská komise uložila pokutu pěti bankám za účast na dvou kartelech na trhu
spotové devizové burzy pro 11 měn - euro, britskou libru, japonský jen, švýcarský frank,
americký, kanadský, novozélandský a australský dolar, a dánské, švédské a norské koruny. První
pokutu (tzv. kartel „Forex - Three Way Banana Split“) ukládá společnostem Barclays, The Royal
Bank of Scotland (RBS), Citigroup a JPMorgan ve výši 811 197 000 EUR. Druhou pokutu (tzv.
kartel „Forex-Essex Express“) ukládá společnosti Barclays, RBS a MUFG Bank (dříve Bank of
Tokyo-Mitsubishi) ve výši 257 682 000 EUR. UBS je adresátem obou rozhodnutí, ale nebyla jí
uložena pokuta, protože Komisi prozradila existenci kartelů. Devizový kurz, neboli „Forex“,
označuje obchodování s měnami. Když si společnosti vyměňují velké množství určité měny za
jinou, obvykle tak činí prostřednictvím obchodníka (Forex). Mezi hlavní obchodníky patří správci
aktiv, penzijní fondy, zajišťovací fondy, velké společnosti a další banky. Operace forexového
spotového příkazu mají být provedeny ve stejný den v běžném směnném kurzu. Nejlikvidnější
a nejobchodovanější měny na světě (z nichž pět se používá v Evropském hospodářském
prostoru) jsou euro, britská libra, japonský jen, švýcarský frank, americký, kanadský,
novozélandský a australský dolar a dánské, švédské a norské koruny. Šetření Komise odhalilo,
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že někteří jednotliví obchodníci odpovědní za forexové obchodování těchto měn jménem
příslušných bank si vyměňovali citlivé informace a obchodní plány a občas koordinovali
obchodní strategie prostřednictvím různých online profesionálních diskusních místností.2
Hodnocení situace na Balkáně a v Turecku
Evropská Komise reaguje na situaci na Balkáně i v Turecku. Potvrzuje, že důvěryhodná politika
rozšiřování je geostrategickou investicí pro mír, stabilitu, bezpečnost a hospodářský růstu v celé
Evropě. Komise přijala každoroční hodnocení provádění reforem v partnerských zemích
západního Balkánu a v Turecku, spolu s doporučeními o provádění reforem. Strategie Komise pro
západní Balkán z února 2018 přinesla obnovenou angažovanost EU a vytvořila nový impuls v
celém regionu. O rok později dosáhly partnerské země konkrétního pokroku a prokázaly závazek
k evropské perspektivě, i když se celkové přijetí reforem liší. Albánie a Severní Makedonie tuto
příležitost přijaly a uskutečnily reformy, zejména v oblastech, které Rada v červnu 2018 označila
za klíčové. S ohledem na významný pokrok a splnění příslušných podmínek Komise doporučila,
aby Rada otevřela přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií. Komise vydala své
stanovisko k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii spolu s analytickou zprávou,
která zkoumá situaci v zemi. Komise se domnívá, že jednání o přistoupení by měla být zahájena,
jakmile Bosna a Hercegovina dosáhne nezbytného stupně souladu s kritérii členství v EU. Bosna
a Hercegovina bude muset zásadně zlepšit legislativní a institucionální rámec, aby zajistila
splnění řady podrobných priorit v oblasti demokracie, právního státu, základních práv a reformy
veřejné správy. Turecko je klíčovým partnerem EU. Prozatím stále pokračují dialogy ohledně
spolupráce, a to i na nejvyšší úrovni, v základních oblastech společného zájmu také
prostřednictvím účinné spolupráce v oblasti migrace a podpory uprchlíků. Turecko se však
i nadále vzdalovalo od Evropské unie, přičemž v oblasti právního státu a základních práv došlo
k vážnému přerušení. V červnu 2018 Rada jednomyslně vzala na vědomí, že přístupová jednání
Turecka jsou proto účinně zastavena a nelze uvažovat o dalších kapitolách pro otevření nebo
uzavření. Skutečnosti, které vedly k tomuto posouzení, stále přetrvávají.3
Britská ministerská předsedkyně Theresa May oznámila rezignaci
Theresa May oznámila 24. května rezignaci. V čele konzervativní strany skončí 7. června. Vládu
povede do doby, než si vybere nového lídra. Při rezignaci vyjádřila lítost nad tím, že se jí
nepodařilo vystoupit z Evropské unie dohodou.4 Volby potrvají šest týdnů. Vítěz se stane
premiérem. Odchod Theresy May se očekával a tlak na její rezignaci v posledních týdnech velmi
sílil. Velká Británie dle plánů opustí Evropskou unii 31. října.5
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