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Jednotný digitální trh (Digital Single Market, DSM)
V první polovině ledna představila Komise návrh nových opatření, týkajících se ochrany dat,
které mají vést k dobudování DSM 1 a také politické a právní kroky vedoucí k nastartování datové
ekonomiky EU. V této souvislosti Komise plánuje dialog s členskými zeměmi a akce týkající se
především problematiky lokalizace dat. Chce se rovněž zabývat právními problémy spojenými
s přístupem a přenosem dat, odpovědností v oblasti datových produktů a služeb a
s přenositelností dat. 2
Komise navrhuje aktualizaci legislativy týkající se ochrany dat v oblasti elektronické komunikace
(ePrivacy Regulation). Pravidla ochrany soukromí mají nově dodržovat také noví poskytovatelé
komunikačních služeb jako je např. WhatsApp, Facebook, Skype atd. Samotná ochrana se
nebude týkat pouze obsahu, ale také metadat komunikace (tedy čas a místo). Na druhou stranu
v případě souhlasu ke zpracováním komunikačních údajů budou moci tyto být lépe a častěji
poskytovateli využity. Zjednodušeno má být také pravidlo týkající se cookies. Nově by tak nebyl
potřeba souhlas pro cookies v případě, že ty nezasahují do soukromí, ale zlepšují online služby
(např. zapamatování si historie nákupního koše). Počet stránek s žádostí o souhlas s cookies by
se tak mohl snížit. Návrh také přináší nová opatření ochrany proti spamu a přímému (direct)
marketingu. Vymáhání dodržování pravidel ochrany soukromí má být nově v kompetenci
vnitrostátních orgánů na ochranu dat. 3
Balík nových opatření obsahuje také návrh na zpřísnění pravidel ochrany dat (zpracování
osobních údajů) pro orgány a instituce EU a strategický přístup Komise k otázkám ochrany dat
na mezinárodní úrovni. 4 Dle postoje Komise má sdílení dat podpořit mezinárodní obchod, ale
zároveň také zajistit ochranu dat. 5

1

Pro více informací týkajících se strategie pro jednotný trh z května 2015 viz Přehled ekonomických událostí v EU
za období od 1. 5. do 15. 5. 2015 [online], dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=77925
2
Evropská komise: Další kroky směrem k evropské datové ekonomice, europa.eu [online], 10. ledna 2017 [cit. 17.
1. 2017], dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5_cs.htm
3
Evropská komise: Komise navrhuje vysokou úroveň ochrany soukromí ve všech elektronických komunikacích a
aktualizuje pravidla ochrany údajů pro orgány EU, europa.eu [online], 10. ledna 2017 [cit. 17. 1. 2017], dostupné
z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC
4
European Commission: Digital Single Market – Commission strengthens trust and gives a boost to the data
economy, Daily News 10 / 01 / 2017, europa.eu [online], 10 January 2017 [cit. 17. 1. 2017], dostupné z
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-39_en.htm
5
European Commission: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE
COUNCIL: Exchanging and Protecting Personal Data in a Globalised World, 10. 1. 2017 [cit. 17. 1. 2017],
dostupné z http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41157
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Jednotný evropský trh v oblasti služeb
Komise představila balíček opatření týkající se ekonomiky služeb, jenž je součástí plnění
strategie pro jednotný trh, 6 a jeho smyslem je odstranit další překážky volného obchodu
v oblasti služeb. Komise navrhuje zjednodušený elektronický postup pro vyřizování
administrativních úkonů pro poskytovatele stavebních a podnikatelských služeb, a to
prostřednictvím elektronického průkazu služeb 7 a jednotného kontaktního místa v domovské
zemi, které informace z průkazu ověří a předá hostitelské zemi, která si nadále zachová právo
uplatňování vnitrostátních regulačních požadavků. Komise také navrhuje zefektivnění a
vyjasnění procesu posuzování přiměřenosti vnitrostátních předpisů 8, které upravují
poskytování služeb svobodných povolání, jehož regulace je v kompetenci členských zemí, tak
aby tento nebyl zbytečně zatěžující a zastaralý. V této souvislosti komise také připravila pokyny
pro reformy 9 v oblasti regulace služeb svobodných povolání. Poslední opatření se týká vylepšení
mechanismu informování 10 Komise členskými zeměmi o návrzích vnitrostátních předpisů
o službách. 11
Obchodní politika EU
Celní unie s Tureckem
V návaznosti na závěry summitu EU-Turecko na konci roku 2015 12 navrhla koncem roku 2016
Komise modernizovat celní unii s Tureckem vytvořenou již roku 1966. V této souvislosti Komise
zveřejnila hodnocení dopadů této modernizace. 13 Nová dohoda o celní unii by tak podle Komise
mohla otevřít pro firmy EU také zemědělský trh nebo trh služeb a veřejných zakázek. Součásti
aktualizované dohody by mělo být rovněž ujednání týkající se demokracie a základních práv. 14

6

Pro více informací k plánu na vytvoření hlubšího a spravedlivějšího jednotného evropského trhu viz Přehled
ekonomických událostí v EU za období od 16. 10. do 31. 10. 2015. Parlamentní institut [online], dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=73684
7
Návrh Komise na elektronický průkaz služeb: European services e-card, 10/01/2017 [cit. 17. 1. 2017], dostupné
z http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813
8
Návrh testu přiměřenosti: Proportionality test before adoption of new regulation of professions, 10/01/2017
[cit. 17. 1. 2017], dostupné z http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20504
9
Pokyny pro doporučení reforem v oblasti regulace služeb svobodných povolání: Guidance on reform needs for
Member States for regulation in professional services, 10/01/2017 [cit. 17. 1. 2017], dostupné z
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20505
10
Návrh postupu informování pro služby: Notification procedure for authorisation schemes and requirements
related to services, 10/01/2017 [17. 1. 2017], dostupné z http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20502
11
Evropská komise: Fungující ekonomika služeb pro Evropany, 10. ledna 2017 [cit. 17. 1. 2017], dostupné z
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_cs.htm
12
European Commission: Meeting of heads of state or government with Turkey - EU-Turkey statement,
29/11/2015 [cit. 17. 1. 2017], dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-6194_en.htm
13
European Commission: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT, Accompanying the
document: Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations with Turkey on an
Agreement on the extension of the scope of the bilateral preferential trade relationship and on the
modernisation of the Customs Union, 21. 12. 2016 [cit. 17. 1. 2017], dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155238.pdf
14
European Commission: Commission proposes to modernise the Customs Union with Turkey, 21 December
2016 [cit. 17. 1. 2017], dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1609
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Preferenční přístup pro dovoz ze Srí Lanky
V lednu navrhla Komise jednostranné odstranění zbývající části dovozních cel na produkty ze Srí
Lanky, a to výměnou za závazek ratifikace a provádění 27 mezinárodních úmluv o lidských
právech, pracovních podmínkách, ochraně životního prostředí a řádné správy (good
governance). Toto ujednání by mělo spadat pod speciální všeobecný systém preferencí EU
(EU Generalised Scheme of Preferences) označován jako GSP+ 15, jehož cílem je podpora
rozvojových zemí. Srí Lanka již dříve využívala preferenčního přístupu na evropský trh
prostřednictvím schématu GSP+, avšak v roce 2010 EU pozastavila Srí Lance preferenční
zacházení z důvodu neschopnosti tamní vlády řešit reportované porušování lidských práv.
Nynější návrh Komise na opětovné odstranění cel pro dovoz ze země přichází v návaznosti
na změnu vlády v roce 2015, která o zapojení do schématu GSP+ opět požádala. Komise
následně došla k závěru, že země opětovně splňuje kritéria na začlenění do preferenčního
schématu. Evropský parlament a Rada mají 4 měsíce na vznesení případných námitek, než toto
opatření vstoupí v platnost. 16

15
European Commission: European Union's GSP+ scheme, January 2017 [cit. 17. 1. 2017], dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155235.pdf
16
European Commisison: Commission proposes increased market access for Sri Lanka as reform incentive, 11
January 2017 [cit. 17. 1. 2017], dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1612
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