Haló, tady Brusel! Do řady a
poslouchat!

Minule jsem zmínil pár nesmyslných dotací, nyní si představíme
nejabsurdnější směrnice a nařízení, které k nám z Bruselu
doputovaly. Nutno ale podotknout, že někdy jsme “papežštější než
papež” a za pár vylomenin si můžeme sami.
Původně jsem chtěl sestavit “top ten”, ale ono to prostě nejde. Těch
nesmyslů je celá řada a jedna hloupost je větší než druhá. Najdete zde
všeobecně známé věci i některé lahůdky. Důležité je si uvědomit, že
toto je tak cca 0,5 % všech europtákovin. Tak pojďme na to – pořadí
je náhodné.
– Zákaz žárovek
to je bestseller. Super – čím je máme nahradit? Rtuťové výbojky jsou
do očí bijícím nesmyslem vzhledem k bodu níže. A halogenové
žárovky zakážeme taky. Naštěstí můžeme prodávat “tepelné koule”.
Vypadá to jako žárovka, svítí to jako žárovka, ale žárovka to prý
není.

– Zákaz rtuťových teploměrů
Elektronické náhražky teploměrů jsou sice dražší, ale zato o dost
nepřesnější. A navíc se do nich cpou baterky s lithiem.
– Zákaz výkonných vysavačů
Co je proboha komu do toho, jakým vysavačem chci vysávat???
– Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním
trhu
Tento euronesmysl se prozatím jen chystá. V krajní variantě zanikne
wikipedie a veškeré sdílení na fejsbůku (ale tak do detailu to snad
nedotáhnou). Jo a povinné kvóty na filmy atd. z EU.
– V managementu evropských firem musí být min. 40% žen.
Fajn, tak jo. A proč ne 25% gayů, 15% vegetariánů a 10% lidí s
plochýma nohama??
– Norma pro zakřivení a minimální velikost banánů(u
okurek se to už zrušilo)
Aby jste věděli, tak na vnější straně trsu musí být banán alespoň 14
cm dlouhý (měřeno po vypouklé straně) a na příčném řezu
uprostřed plodu musí mít dužina na šířku aspoň 27 mm.
– Regulace fotbalových přestupů (studie má 341 stran!)
a proč ne u hráčů kriketu, aquabel a stolního fotbálku??
– Dotace za to, že nemáme moře
navrhuji dotaci pro Holandsko z důvodu, že nemají velehory

– Dotace na žádost o získání dotace
tohle je vážně luxusní!!!
– Povinné štítkování energetické náročnosti budov
kdo chce, tak ať štítkuje dobrovolně, ne povinně. Všiměte si, v kolika
inzerátech raději napíšou třídu G, než aby se s tím patlali.
– Zařazení obuvnické výroby do kategorie výrobce základní
chemické látky
jasně – boty jsou přece něco podobného jako sirovodík nebo kyselina
máselná. Zápachem někdy ano.
– Regulace elektronických a ochucených cigaret
pamatujete ještě “slimky” s jahodovou příchutí? Tak už máte smolíka
dámy!
– Norma pro jednotný rozměr cirkusových stanů
no comment. Tady už mne nenapadá ani žádná “vtipná” poznámka.
Asi aby se tam vešel požadovaný počet EU normoslonů.
– Zákaz používání slova marmeláda pro marmelády, které
nejsou z citronů a pomerančů(vše ostatní se má pojmenovat
džem).
vzpomínám si na vtip, jak policajt zastaví auto a říká: V papírech
máte, že vezete jam, říkáte, že je to džem a já vidím marmeládu!
– Právo na bankovní účet
proboha proč???? Lidi v exekucích budou mít radost :-D

– Emisní daň v leteckém průmyslu
produkce emisí se nesníží ani o 1 kg, jen se zdraží letenky.
– Omezení platnosti řidičáků na 10 (resp. 5) let.
prý se děsně falšujou – no tak když myslíte. A co očkovací průkazy?
– Regulace prodeje chemikálií – typicky čistící prostředky
na úklid bazénů apod.
tak jasně – pokud budu terorista a budu chtít vyrobit bombu, tak
mne povinná registrace na 100% zastaví.
– Zákaz přidávání cukru do ovocných džusů
já bych tam rovnou zakázal dávat i to ovoce!
– Olivový olej se může v restauracích servírovat jen ve
speciálních nádobách, které není možné doplňovat
fakt pecka. A proč ne sojovka, ocet a worchester? Jako bonus
budeme vyhazovat víc prázdných lahviček!
– Regulace igelitek a uchošťourů.
není problém spíše jinde a v jiných regionech? Třeba v Pákistánu
určitě třídí 10x víc než v EU

– Návrh na zákaz nošení bot na jehlách a šperků pro
kadeřnice.
teda nevím, ale když už, tak bych jim zakázal spíš nosit podprsenky
a kalhotky v kombinaci s povinnou minisukní.

– Stanovení maximálních objemů potravinových zásob na
území členského státu
běda, jak by tady nějaký eurohujer napočítal o 2 konzervy více!
– Používání frkaček a nafukování balonků u dětí do 8 let
pod dohledem dospělé osoby
kdysi se prý někde v USA 1 dítě udusilo balonkem – to je důvod pro
celoevropskou regulaci???
– GDPR
opovažte se dát na web snímky ze školního výletu nebo mít seznam
zákazníků jen tak v bloku a šuplíku ve stole!
– Regulace obrázků na obalech
na obalech od kojeneckého mléka v budoucnu nebudou moci být
obrázky slonů, medvídků ani smějících se dětí. Dítě si nesmí myslet,
že mléko vyrábí Spiderman, opička nebo třeba slon.
….. a to vynechávám tuzemský rum, STK každý rok,
pomazánkové máslo, povinné kontroly tlaku v
pneumatikách, pracovní programy pro mládež,
sebepropagace EU, bezpečnostní standardy pro mopedy,
likvidaci autoprůmyslu přes emisní normy, financování
“Evropských škol”, nápady rušit sníženou sazbu DPH, cla
na čínské solární panely, recyklace moči, bezdotykové
baterie a zákaz dřevěných špalků na zpracování masa v
pohostinství, ..a …a … tisíce dalších výmysů nudících se
úředníků a eurohujerských poslanců. Naštěstí jsme díky
naší skvělé diplomacii uchránili syrečky!
Evropská unie mimo jiných blbostí studuje také vliv klimatických

změn na genderovou rovnost a na základě těchto „výzkumů“ navrhuje
opatření, která mají zlepšit život občanů členských zemí EU. Unie
tvrdí, že rozhodnutí, která činí ženy, zatěžují méně životní prostředí.
Např. používají menší auta a jedí méně masa. Viděl bych to na
masové kvóty pro každou ženskou! Buď zblajzneš 2 řízky, nebo Tě
nahlásím EU!
Zákaz rozlišování pohlaví při tvorbě cen pojistného. Jinými slovy se
pojišťovny nesmějí řídit statistikami, ale jakýmsi nařízením. Asi v EU
sedí hromada pojišťováků, co tomu rozumí.
A co tu máme dál?
– Směrnice 74/346/ o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických
traktorů.
– Směrnice 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v
zoologických zahradách.
– Směrnice 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních
nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě
střetu s motorovým vozidlem.
Nařízení Komise 1739/2005, kterým se stanoví veterinární požadavky
na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy.
– Nařízení 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících
druhů v akvakultuře.
– Akční plán „Důstojné stárnutí v informační společnosti“.
– Zpráva Komise Radě o provádění elektronické identifikace ovcí a
koz.

– Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k
tématu “Chudoba žen v Evropě” (2006/C 24/18).
– Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k
tématu Podpora podnikání žen v evropsko-středomořském regionu
(2007/C 256/25).
……………. atd, atd.
Co nám hrozí v budoucnosti?
– Použití vkladů nad 100 000 eur na záchranu krachujících bank.
– Zbraňová směrnice EU. Jde o omezení práv držitelů ZP. Navíc bude
povinná registrace vzduchovek, replik zbraní, plynovek atd.
– Kvóty na přijímání imigrantů. Zatím je klid, ale opravdu to tak bude
i nadále? Už je to napadlo ….
– Zákaz nošení nožů. No nechtěl bych být houbařem.
– Přijetí eura. V reálu by to znamenalo se vzdát vlastní monetární
politiky. A kdokoliv říká, jak je to super – tak větší polovina Evropy
(jak na počet států tak i obyvatel) eurem neplatí.
– Návrh směrnice, aby státy EU garantovaly pracovní místa všem
lidem do 25 let. Že by nucené práce?
– Návrh, aby každý Evropan měl alespoň jednou ročně dovolenou. A
co když jí nechce??
– Jo a vysavačema to nekončí. Seznam zařízení by se měl rozšířit o
neefektivní toastery, rychlovarné konvice, mrazáky, výtahy, fény,
vysoušeče rukou, nápojové automaty nebo mobilní telefony.
A příště to bude monotématické – probereme si

“Autonesmysly”.
Nevím jak vám, ale mě se to moc nelíbí. Z pohledu EU jsme asi
nesvéprávní jedinci, kterým se musí zakázat, aby kadeřnice neměla
kroužek v nose. Co tam vlastně dělají naši zástupci? Někteří už 15 let
“reformují”, další jsou spokojeni s platem a nevyčnívají, někde tam
chce jen pro to, aby si postavil dům, …. já bych si v europarlamentu
představoval charismatické osobnosti, které se umí ozvat, když se jim
něco nelíbí. Nikoho ze “zajetých” politiků, ale vážně novou krev. A
ideálně někoho, kdo má jasnou vizi svobodného státu. Volby se blíží!
P.S. Neříkám, že v tom blogu nemůže být chyba – může. Ale jde o
proncip.
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