EK novosti, 20. rujna 2018.
Zaštita potrošača u EU-u: Airbnb se obvezao ispuniti zahtjeve Europske komisije i tijela EU-a za
zaštitu potrošača
Nakon poziva Europske komisije i tijela EU-a za zaštitu potrošača u srpnju, Airbnb se obvezao na
neophodne izmjene svojih uvjeta korištenja i jasnije prikazivanje cijena. Do kraja 2018. morat će
uvesti te izmjene u sve jezične verzije svojih internetskih stranica. Povjerenica Komisije za
pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vĕra Jourová izjavila je: „Internetski su akteri
revolucionarno izmijenili način na koji putujemo, nalazimo smještaj i provodimo godišnji odmor. No
oni moraju u potpunosti poštovati pravila i preuzeti odgovornost u slučaju problema. Potrošači u EUu imaju prava, pa i na internetu. Drago mi je što je Airbnb spreman uvesti neophodne izmjene da
osigura potpunu transparentnost i pobrine se da potrošači znaju što plaćaju. To je jedna od mjera u
okviru opsežnijih nastojanja da se potrošačima na internetu pruži bolja zaštita. Stoga smo prije
nekoliko mjeseci u okviru programa 'Nove pogodnosti za potrošače' predložili strože propise za
zaštitu potrošača.“ Objavljeno je i priopćenje za medije.
Europska granična i obalna straža: postignut dogovor o operativnoj suradnji sa Srbijom
Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos te zamjenik
predsjednice Vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Srbije Nebojša Stefanović parafirali su
danas sporazum o statusu koji će omogućiti slanje timova Agencije za europsku graničnu i obalnu
stražu u Srbiju. Agencija će tako moći pomagati Srbiji u upravljanju granicama te s tom zemljom
provoditi zajedničke operacije, osobito u slučaju iznenadnih promjena u migracijskim tokovima.
Prošlog tjedna, nakon govora predsjednika Junckera o stanju Unije 2018., Komisija je predložila
daljnje jačanje Europske granične i obalne straže. Današnji sporazum o statusu sa Srbijom treći je
sporazum parafiran s partnerskim zemljama sa zapadnog Balkana, nakon Albanije u veljači i bivše
jugoslavenske republike Makedonije u srpnju. Objavljeno je priopćenje za medije, a parafiranje
sporazuma može se pogledati na servisu EBS.
E-trgovina: nove smjernice Komisije o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja i
pristupačnijoj prekograničnoj dostavi paketa
Komisija je danas objavila ažurirane smjernice o okončavanju neopravdanog geografskog blokiranja
kako bi državama članicama i poduzećima koja se bave e-trgovinom olakšala prilagodbu novim
pravilima koja 3. prosinca 2018. stupaju na snagu u cijelom EU-u. Pravila o sprječavanju
neopravdanog geografskog blokiranja dopuna su brojnim drugim mjerama koje je Komisija iznijela
2016. radi jačanja e-trgovine u Europi (vidi informativni članak). Tim mjerama Komisija želi
potrošačima i poduzećima omogućiti jednostavniju i pouzdaniju kupnju i prodaju proizvoda i usluga
putem interneta. Objavljen je novi dokument s najčešćim pitanjima. Komisija je danas ispunila i
obećanje o pristupačnijoj dostavi paketa u EU-u. Ove je godine na snagu stupila nova Uredba o
uslugama prekogranične dostave paketa (vidi priopćenje za medije i memorandum), a Komisija sada
provedbenim aktom olakšava pravilnu primjenu tih pravila u državama članicama. Oba su
dokumenta objavljena uoči sastanka europskih ministara konkurentnosti 27. rujna, na kojem će se
razgovarati i o statusu inicijativa o e-trgovini na jedinstvenom digitalnom tržištu.
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Za ublažavanje rastućeg rizika od šumskih požara potrebno je ojačati mehanizme za njihovo
sprečavanje
U najnovijem izvješću Komisije o šumskim požarima ukazuje se na potrebu za rješavanjem problema
klimatskih promjena kako bismo „idućim naraštajima ostavili čišći planet”, kako je predsjednik JeanClaude Juncker naglasio u svojem nedavnom govoru o stanju Unije, te se poziva na pojačane mjere
za sprečavanje šumskih požara. Europska komisija danas je objavila svoje godišnje izvješće o
šumskim požarima u Europi, na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi za 2017. U njemu se navodi da je
prošle godine u šumskim požarima uništeno više od 1,2 milijuna hektara šuma i zemljišta u Europi –
više od ukupne površine Cipra. Šumski su požari uzeli i živote 127 civila i vatrogasaca te prouzročili
gospodarsku štetu u iznosu od gotovo 10 milijardi eura. Objavljeno je i priopćenje za medije.
Godinu dana poslije: trgovinski sporazum između EU-a i Kanade ostvaruje pozitivne rezultate
Objavljeno je i priopćenje za medije.
SAD postao glavni dobavljač soje u EU-u s udjelom od 52 posto
Objavljeno je i priopćenje za medije
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