
Vážení čtenáři a příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,

V dnešní informaci, jejímž předmětem je Evropského zpravodajství (dále EZ) 
přinášíme zprávy, které se týkají dění první dekády ledna 2020. Z technických důvodů 
přinášíme tyto informace s týdenní prodlevou, nicméně je důležité se s vybranými aktualitami 
z důvodů kontinuality informací seznámit. 

Jedná se totiž o vrcholící přípravná jednání o financování Evropské zelené dohody, která by 
měla alokovat zdroje 100 miliard EUR, což je obrovský objem peněz a z toho důvodu už 
začínají zaznívat názory, že vedle Evropské investiční banky by mohly být použity zdroje i 
z koheze!

Evropskou zelenou dohodu, která má být konceptem transformace ke klimaticky neutrální 
ekonomice pokládáme za zásadní mantru, kolem níž se bude točit evropská ekonomika a 
politika s přímým dopadem na naši republiku a zejména resort zemědělství.
V tomto EZ, které má z technických důvodů týdenní prodlevu, ještě nejsou obsaženy 
výsledky představení mechanismů Evropské zelené dohody, které má prezentovat Evropská 
komise. Předpokládáme, že budou obsahem naší příští informace, která vyjde mimořádně 
počátkem 5. týdne a poté se vrátíme k pravidelným pátečním týdenním relacím.

V Mostě dne 24. ledna 2020
Vydává: Okresní agrární komora Most – Krajské informační středisko ÚK



EVROPSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – VYBRANÉ AKTUALITY

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NÍŽE

EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA   Evropská zelená dohoda by měla být financována 
zejména za pomoci Evropské investiční banky, vyloučeno není ani částečné 
financování z kohezní politiky

EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA   Evropská komise představí Mechanismus pro 
spravedlivou transformaci, pro transformaci směrem ke klimaticky neutrální 
ekonomice by mělo být alokováno 100 miliard EUR

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP / VÍCELETÝ FINANČNÍ 
RÁMEC   Evropský parlament pozastaví část vyjednávání spjatých s rozpočtem, do 
doby, než dojde k pokroku ve vyjednávání o evropském rozpočtu v Radě

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   Chorvatský premiér během 
společného jednání s komisařem pro zemědělství zdůraznil roli rodinných farem

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   Výbor Evropského parlamentu pro 
zemědělství a rozvoj venkova usiluje o schválení stanoviska k hlavní části návrhu pro 
přechodné období do dubna 2020

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   Irsko podpořilo pokračování snahy o 
dosažení interní konvergence i během přechodného období

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / ŠPANĚLSKO   Nová španělská vláda představila 
zemědělské priority: adekvátní rozpočet, podpora žen v zemědělství, udržitelné 
lesnictví

LEGISLATIVA / PRÁVO EU   Evropská směrnice pro posílení ochrany spotřebitele 
vstoupila v platnost



ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY   Výskyt ptačí chřipky v Polsku; v Bulharsku 
potvrzena nová ohniska afrického moru prasat

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / WELFARE ZVÍŘAT   Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin vydal zprávu týkající se dobrých životních podmínek králíků chovaných pro 
maso

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN   Francouzští zemědělci posílili 
používání aktivních látek na ochranu rostlin, v roce 2018 vzrostl objem používaných 
pesticidů o 24 %

POTRAVINY    Polsko projednává navýšení daně na slazené nápoje a alkohol; od 
01/01/2020 platí v Polsku zvýšená daň na alkohol a tabákové výrobky

POTRAVINY / OZNAČOVÁNÍ   Portugalsko upřednostňuje jednoduchý systém 
nutričního značení potravin, NutriScore pravděpodobně nebude patřit mezi systémy 
doporučené

POTRAVINY   Světové mlékárenské společnosti zahájily společnou iniciativu s cílem 
zajistit udržitelnost produkce mléka a mléčných výrobků

POTRAVINY   Španělská společnost NovaMeat vyvinula rostlinnou alternativu masa 
vzhledem připomínající hovězí steak

BREXIT   Evropská komise očekává ratifikaci dohody o dostoupení Velké Británie 
k 31/01/2020; Velká Británie je připravena na přechod z přímých plateb na vlastní 
způsob financování zemědělství od roku 2021

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   Evropská komise vydala Nařízení 
týkající se změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení 
původu a chráněných zeměpisných označení; ochranných opatření v souvislosti s 
vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Polsku; veterinárních opatření 
pro tlumení afrického moru prasat



ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ:

EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA   (12/01/2020)   Evropská zelená dohoda by měla 
být financována zejména za pomoci Evropské investiční banky, vyloučeno není 
ani částečné financování z kohezní politiky

Výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans se dne 06/01/2020 
sešel se zástupci Evropské Investiční Banky (EIB) k prodiskutování evropských 
finančních potřeb vzhledem k ambicióznímu plánu Evropské zelené dohody. 
Evropská komise v polovině prosince uvedla, že pro financování Evropské zelené 
dohody uvolní ročně 260 miliard EUR – k dosažení cílů stanovených Evropskou 
zelenou dohodou existují značné investiční potřeby, tyto potřeby bude EU moci 
uspokojit, pouze pokud dojde k mobilizaci veřejného i soukromého sektoru. V tomto 
ohledu bude EIB podle Komise hlavním partnerem, který bude působit jako sdružení 
veřejných investic a jako dodatečná záruka pro soukromé investice. EIB si stanovila 
ambiciózní cíle, včetně zdvojnásobení svého investičního cíle v oblasti klimatu do 
roku 2025 z 25 % na 50 %, a zavázala se od roku 2021 ukončit financování projektů 
zaměřených na energii získanou z fosilních paliv. Tím by se EIB měla stát evropskou 
bankou pro změnu klimatu. Evropská komise rovněž doufá, že by EIB mohla pomoci 
s financováním Mechanismu pro spravedlivou transformaci (níže) ve výši 100 miliard 
EUR. Financování pro Evropskou zelenou dohodu by mohlo být získáváno celkem ze 
tří různých zdrojů – z kohezní politiky, programu InvestEU, a právě EIB.

Více informací zde.

EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA   (12/01/2020)   Evropská komise představí 
Mechanismus pro spravedlivou transformaci, pro transformaci směrem ke 
klimaticky neutrální ekonomice by mělo být alokováno 100 miliard EUR

Evropská komise by měla dne 14/01/2020 představit návrh Mechanismu pro 
spravedlivou transformaci, který by měl zajišťovat způsob financování pro přechod 
k pravidlům Evropské zelené dohody. Mechanismus pro spravedlivou transformaci by 
měl pomoci evropským občanům a průmyslu, kterých se dotkne transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku, a měl by poskytovat 100 miliard EUR z EU zdrojů 
kombinovaných s národními a soukromými finančními zdroji. Podle Evropské komise 
by Mechanismus měl zajistit pravidla státní podpory na podporu ekologických 
investic; financování spravedlivé transformace z programu InvestEU a ze zdrojů 
skupiny EIB či technickou pomoc. Měl by vzniknout nový Fond pro spravedlivou 
transformaci v rámci politiky soudržnosti, mělo by dojít k uvolnění zdrojů z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu+; na 
financování by se měly spolupodílet i členské státy (zde).

V březnu 2020 by Evropská komise dále měla předložit legislativní návrh, jehož 
cílem by mělo být zakotvení cíle dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 do 
evropské legislativy – ke schválení legislativy nebude vyžadována jednomyslnost 
(Polsko, které nyní splnění cíle již do roku 2050 odmítá, tak nebude schopné 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_6909?utm


legislativu samo zablokovat). Do léta 2020 by pak Evropská komise měla předložit 
návrh na zvýšení cíle redukce emisí v EU na 50 % do roku 2030.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP / VÍCELETÝ FINANČNÍ 
RÁMEC   (12/01/2020)   Evropský parlament pozastaví část vyjednávání 
spjatých s rozpočtem, do doby, než dojde k pokroku ve vyjednávání o 
evropském rozpočtu v Radě

Prezidenti politických frakcí Evropského parlamentu se shodli na pozastavení částí 
vyjednávání v EP spjatých s rozpočtem, a to v návaznosti na neúspěch Evropské 
Rady stran dosažení dohody o rozpočtu Evropské Unie po roce 2020. Prezident 
Evropského parlamentu David Sassoli uvedl, že členské státy neustále předkládají 
Evropské unii nové výzvy a povinnosti, Evropská komise rovněž v uplynulém měsíci 
předložila nový soubor požadavků shrnutých v nové Evropské zelené dohodě 
(údělu). Podle Sassoliho není Evropský parlament schopen řádně o nových politikách 
a výzvách vyjednávat, dokud nebude zajištěn dostatečný evropský rozpočet. Členské 
státy podle Sassoliho nereflektují urgentnost problému, doufá proto v zahájení 
„skutečného“ vyjednávání o Víceletém finančním rámci co nejdříve během 
chorvatského předsednictví.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   (12/01/2020)   Chorvatský premiér 
během společného jednání s komisařem pro zemědělství zdůraznil roli 
rodinných farem

Chorvatský premiér Andrej Plenkovic se dne 08/01/2020 sešel s komisařem pro 
zemědělství Januszem Wojciechowskim, schůzka se konala v návaznosti na převzetí 
předsednictví v Radě Evropské Unie Chorvatskem (od ledna do června 2020). 
Premiér s komisařem jednali o budoucnosti společné zemědělské politiky, 
projednány byly priority chorvatského předsednictví, a to včetně důrazu na zajištění 
podpory rodinným zemědělským podnikům a mladým zemědělcům. V rámci schůzky 
oba zúčastnění zdůraznili, že pro dynamický rozvoj zemědělského sektoru 
v Evropské Unii bude nutné zajistit financování pro II. pilíř SZP – programy rozvoje 
venkova, a rovněž pro kohezní politiku, podporován by mělo být ekologicky příznivé 
využívání přírodních zdrojů i rozvoj a využívání nových technologií.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   (12/01/2020)   Výbor Evropského 
parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova usiluje o schválení stanoviska 
k hlavní části návrhu pro přechodné období do dubna 2020

Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI) by podle zpravodajky pro 
zprávu EP k hlavní části přechodného období pro SZP Elsi Katainen (FI, Renew 
Europe) měl hlasovat o vlastním stanovisku do konce dubna 2020. Elsi Katainen dne 

https://vlada.gov.hr/news/plenkovic-and-ec-commissioner-for-agriculture-underscore-importance-of-family-farms/28520


08/01/2020 uspořádala diskusi zúčastněných stran, cílem diskuse bylo zjistit 
stanoviska jednotlivých europoslanců i zástupců zemědělských organizací k návrhu, 
který Evropská komise předložila na konci října 2019. Katainen v úvodu jednání 
uvedla, že po schválení stanoviska v COMAGRI (duben 2020) by mělo dojít 
ke schválení stanoviska v plénu Evropského parlamentu, pravděpodobně v červnu 
2020. Tím by bylo zajištěno, že ve výplatě podpor zemědělcům nedojde k žádným 
prodlevám. Katainen uvedla, že jednoleté přechodné období, jak navrhuje Evropská 
komise, by nemuselo stačit, připraveni bychom proto měli být na jednání o období 
dvouletém. Pozornost by měla být věnována nejen pokračování programů rozvoje 
venkova, ale i přechodných vnitrostátních podpor. Návrh zprávy by Katainen měla 
předložit koncem února 2020. Zástupce Evropské komise během jednání 
zúčastněných stran vyzval Parlament ke schválení návrhu v takovém znění, v jakém 
byl návrh předložen – návrh Komise již považuje za návrh kompromisní, jeho úpravy 
by mohly vést ke zdržení celého procesu. Zástupce Komise rovněž odmítl 
pokračování výplaty přechodných vnitrostátních podpor, které mají podle dohody 
z roku 2013 končit v roce 2020. Ze strany zástupců zemědělských organizací 
většinou zazněla podpora prodloužení přechodného období na dobu dvou let, 
naopak přechodné období na dobu jednoho roku podpořila Dánská zemědělská a 
potravinářská komora. Po schválení stanoviska v plénu EP budou zahájeny trialogy 
Komise, Parlamentu a Rady.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   (12/01/2020)   Irsko podpořilo snahy 
o dosažení interní konvergence i během přechodného období

Irská politická strana Fianna Fail podpořila pokračování snahy o dosažení interní 
konvergence přímých plateb i během přechodného období, které by mělo být 
nastaveno pro přechod ze starých na nová pravidla Společné zemědělské politiky. 
Veškeré přímé platby v Irsku jsou nyní minimálně na 60 % průměru Irska, Evropská 
komise pro novou SZP po roce 2020 navrhuje pokračovat v dosahování interní 
konvergence až do 75 % průměru v členských státech do roku 2026. Nová pravidla 
SZP ale vstoupí v platnost později, než bylo očekáváno – pravděpodobně o jeden až 
dva roky později. To by mohlo pozdržet i snahy v oblasti dosahování interní 
konvergence přímých plateb v rámci členských států, čemuž by Irsko rádo zamezilo 
prostřednictvím klauzule, která bude umožňovat interní konvergenci i během 
přechodného období.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / ŠPANĚLSKO   (12/01/2020)   Nová španělská vláda 
představila zemědělské priority: adekvátní rozpočet, podpora žen 
v zemědělství, udržitelné lesnictví

Španělským premiérem byl dne 07/01/2020 potvrzen Pedro Sánchez, ministrem pro 
zemědělství zatím zůstává Luis Planas, ve vládě ale bude docházet ke změnám. 
Sánchezova socialistická strana bude vládnout společně s levicovými Podemos. Dne 
07/01/2020 byl rovněž představen nový program vlády – podle nového programu 

https://www.farmersjournal.ie/convergence-should-continue-during-cap-transition-period-mcconalogue-519150


bude Španělsko prosazovat v oblasti zemědělské politiky zajištění dostatečného 
rozpočtu, který bude zajišťovat ekonomickou, sociální a environmentální udržitelnost 
španělských farem a lesů; posílena by měla být role žen v zemědělství a jejich 
přispění k posílení ochrany životního prostředí – ženy v zemědělství stojí ve 
Španělsku často v čele malých a středních podniků; pozornost by měla být zaměřena 
na udržitelnou lesnickou politiku, která napomůže rozvoji zaměstnanosti ve 
venkovských oblastech a k ochraně biodiverzity.

Více informací zde.

LEGISLATIVA / PRÁVO EU   (12/01/2020)   Evropská směrnice pro posílení 
ochrany spotřebitele vstoupila v platnost

Pravidla pro zajištění větší ochrany spotřebitelů v rámci tzv. Nové dohody pro 
spotřebitele v EU vstoupila v platnost dne 07/01/2020. Místopředsedkyně EK a 
komisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová zdůraznila zasloužené 
zvýšení ochrany spotřebitelů v digitálním prostředí, a uvedla, že samotná EU odmítla 
prodej výrobků prodávaných pod identickou značkou, avšak s jiným složením v 
různých členských státech. Věra Jourová zdůraznila především nutnost urychleného 
zavedení nových pravidel členskými státy. Porušení spotřebitelských pravidel EU ve 
velkém měřítku bude sankcionováno pokutou ve výši minimálně 4 % ročního obratu. 
Členské státy mají na zavedení Směrnice do svých právních systémů 2 roky.

Více informací zde.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY   (12/01/2020)   Výskyt ptačí chřipky v Polsku; 
v Bulharsku potvrzena nová ohniska afrického moru prasat

V polském regionu Wielkopolskie bylo ohlášeno až 6 ohnisek vysoce infekční ptačí 
chřipky kmene H5N8. V regionu bylo zasaženo 65.000 kuřat, v sousedním regionu 
může být zasaženo dalších 50.000 kuřat. Region Wielkopolskie je dodavatelem až 40 
% produkce vajec v zemi. V Bulharsku, které patří mezi země nejvíce postižené 
výskytem afrického moru prasat, oznámily veterinární úřady nová ohniska výskytu 
této nákazy na severu země, v důsledku čehož musí být utraceno dalších 24.000 
prasat. V posledních šesti měsících bylo v Bulharsku utraceno již okolo 130.000 
prasat.

Více informací zde.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / WELFARE ZVÍŘAT   (12/01/2020)   Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin vydal zprávu týkající se dobrých životních podmínek 
králíků chovaných pro maso

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/12/30122019-Coalici%C3%B3n-progresista-Un-nuevo-acuerdo-para-Espa%C3%B1a.pdf?utm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2161&from=EN
https://www.reuters.com/article/us-bulgaria-swinefever/bulgaria-to-cull-24000-pigs-in-african-swine-fever-outbreak-idUSKBN1Z21WR?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=41c1637b7d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_06_05_56&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-41c1637b7d-190528533


Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal zprávu uzavírající rozsáhlou 
studii týkající se dobrých životních podmínek králíků chovaných pro maso v EU. O 
vypracování dvou vědeckých stanovisek týkajících se dobrých životních podmínek 
spojených s omračováním a porážkou králíků a podmínek spojených se zabíjením z 
jiných důvodů, než je produkce masa (např. kontrola chorob), požádali EFSA v roce 
2018 předsedové Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru EP pro 
životní prostředí. Závěry studie poukazují na horší životní podmínky králíků v 
tradičních chovech v klecích ve srovnání s jinými systémy, přičemž organické 
systémy jsou podle EFSA nejpřívětivější. Zpráva porovnávala 6 různých metod chovu 
králíků a navrhla zlepšení ve všech zkoumaných systémech. Králíci jsou z hlediska 
počtu druhým nejpočetnějším druhem chovaného zvířete v EU, většina chovů králíků 
je soustředná ve FR, HU, IT, PT a ES. Závěry zprávy obsahují konkrétní doporučení 
ke zlepšení pohody zvířat a zdůrazňují nutnost shromažďování údajů o dobrých 
životních podmínkách králíků z farmových chovů v celé EU, ve kterých bylo shledáno 
pochybení.

Více informací zde.

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN   (12/01/2020)   Francouzští 
zemědělci posílili používání aktivních látek na ochranu rostlin, v roce 2018 
vzrostl objem používaných pesticidů o 24 %

Francouzští zemědělci podle nejnovějších vládních údajů posílili využívání aktivních 
látek na ochranu rostlin, v roce 2018 vzrostl objem používaných pesticidů o 24 % 
oproti roku 2017. Podle statistických údajů došlo ve Francii k nárůstu objemu 
používaných pesticidů o 25 % rovněž mezi lety 2009 a 2011, a 2016 a 2018.

Více informací zde.

POTRAVINY    (12/01/2020)   Polsko projednává navýšení daně na slazené 
nápoje a alkohol; od 01/01/2020 platí v Polsku zvýšená daň na alkohol a 
tabákové výrobky

Polský parlament projednával v uplynulém týdnu nové právní předpisy pro zdanění 
slazených nápojů a malých lahví lihovin, a to na základě prosincového návrhu 
polského ministerstva zdravotnictví. Dle prvního návrhu zákona měla cena 
nealkoholických nápojů obsahujících cukr vzrůst o 0,70 złoty (0,16 EUR) na 1l, 
případně o 0,80 złoty (0,19 EUR), pokud je v nápoji obsažen větší podíl sladidel. 
Pokud nápoj obsahuje kofein nebo guaranu, mohlo by navýšení činit až 1 złoty (0,22 
EUR) za 1 litr nápoje. Zdanění se má dotknout i malé, 300 mililitrové láhve alkoholu 
(tzv.„małpka“), kdy bude každá láhev zdražena o 1 złoty. Poplatek ovšem nezaplatí 
výrobce, nýbrž maloobchodníci, kteří malé láhve nabízejí. Nový zákon o dani by měl 
vstoupit v platnost v dubnu 2020, do státní kasy by mohl přinést až 3 miliardy złoty 
(0,7 miliardy EUR) ročně. Již od 01/01/2020 platí v PL zvýšená spotřební daň o 10 % 
na alkohol, tabákové výrobky a tekutinu užívanou v e-cigaretách.

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/hold-until-11am-thursday-welfare-of-rabbits-farmed-in-europe-not-up-to-scratch-says-efsa/
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/01/ecophyto_note_de_suivi_2018-2019_vdef-1.pdf?utm


Více informací zde.

POTRAVINY / OZNAČOVÁNÍ   (12/01/2020)   Portugalsko upřednostňuje 
jednoduchý systém nutričního značení potravin, NutriScore pravděpodobně 
nebude patřit mezi systémy doporučené

Portugalské generální ředitelství pro zdraví (DGS) doporučuje vládě v Portugalsku 
přijetí jednoho jednoduchého systému označování nutričních hodnot potravin, který 
spotřebitelům a odborníkům pomůže při volbě a výběru zdravějších potravin. DGS 
společně s Ústavem pro zdraví životního prostředí Lékařské fakulty Lisabonské 
univerzity (ISAMB-FMUL) ve své zprávě uvedlo, že by měl existovat pouze jeden 
konsensuální systém označování, který je přizpůsobitelný výrobkům prodávaným v 
Portugalsku. Francouzský systém označování potravin pomocí barevné etikety 
Nutriscore získalo sice dynamickou podporu v Evropě, DGS a ISAMB-FMUL jej však 
nepodpořila.

Více informací zde.

POTRAVINY   (12/01/2020)   Světové mlékárenské společnosti zahájily 
společnou iniciativu s cílem zajistit udržitelnost produkce mléka a mléčných 
výrobků

Osm světových vedoucích mlékárenských společností včetně francouzské Danone 
zahájily společnou světovou iniciativu nazvanou „Farming for Generations“, cílem 
iniciativy je zajištění udržitelnosti produkce mléka a mléčných výrobků. Všichni 
členové iniciativy budou posuzovat a shromažďovat nejlepší a nejnovější řešení ke 
zvýšení udržitelnosti v odvětví mléka, včetně technik pěstování a ochrany rostlin 
nebo digitalizace, a to v rámci všech velikostí zemědělských podniků a různých 
zemědělských struktur. Iniciativa plánovaná na příští 3 roky bude nejprve 
spolupracovat s 25 mléčnými farmami v EU, USA a Rusku, aby identifikovala příklady 
osvědčených postupů, počet spolupracujících mléčných farem se má po 2 letech 
zvýšit na 2500.

Více informací zde.

POTRAVINY   (12/01/2020)   Španělská společnost NovaMeat vyvinula 
rostlinnou alternativu masa vzhledem připomínající hovězí steak

Španělská společnost NovaMeat, která dlouhodobě pracuje na vývoji rostlinných 
náhražek masa, představila již druhou verzi své alternativy steaku. Verze 2.0 
vykazuje současně strukturu a vzhled hovězího masa. Technologie založená na 
„biotisku“ umí jemně přizpůsobit strukturu rostlinných proteinů na mikroskopické 
úrovni, je flexibilní a přizpůsobivá potřebám výroby rostlinných alternativ masa 
s různou texturou z různých přísad. Dalším krokem společnosti NovaMeat je vývoj 

https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL222629/Polish-Health-Ministry-drafts-bill-for-tax-on-sugary-drinks-and-small-bottles-of-alcohol
https://www.theportugalnews.com/news/simple-food-labelling-recommended/52537?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=41c1637b7d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_06_05_56&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-41c1637b7d-190528533
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/collaborative-initiative-aims-to-improve-sustainability-of-eu-dairy-farming/


produktu s texturou, vzhledem a zároveň i chutí a výživovými hodnotami, které má 
hovězí maso. Společnost v budoucnu předpokládá prodej technologie na produkci 
rostlinných alternativ masa a masných produktů.  

Více informací zde.

BREXIT   (12/01/2020)   Evropská komise očekává ratifikaci dohody o 
dostoupení Velké Británie k 31/01/2020; Velká Británie je připravena na přechod 
z přímých plateb na vlastní způsob financování zemědělství od roku 2021

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová potvrdila dne 08/01/2020 
záměr EU zůstat blízkým spojencem Velké Británie i po jejím vystoupení z EU. Podle 
Von der Leyenové by Britský a Evropský parlament měli ratifikovat dohodu o 
odstoupení UK z EU ke dni 31/01/2020.  Podle zástupců britské vlády je cílem vlády 
řízený a spravedlivý přechod k systému přizpůsobenému potřebám britských 
zemědělců založený na principu veřejných financí, nezávislý na Společné 
zemědělské politice EU (SZP). Přechod by měl začít v roce 2021 snižováním 
přímých plateb v UK spravedlivým a progresivním způsobem. Peníze by měly být 
použity na zahájení národního pilotního programu pro hospodaření s půdou, 
šetrného k životnímu prostřední, tak, aby byla zachována silná ochrana životního 
prostředí a nebyly oslabeny ani vysoké standardy bezpečnosti potravin a dobré 
životní podmínky zvířat. Britský ministr financí Sajid Javid přislíbil v roce 2020 
podporu financování odvětví zemědělství UK ve výši 2,9 miliard GBP (3,4 miliardy 
EUR). Balíček podpory činí 2,85 miliardy GBP (3,36 miliardy EUR) na roky 2020-
2022.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   (12/01/2020)   Evropská komise 
vydala Nařízení týkající se změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení; 
ochranných opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků 
podtypu H5N8 v Polsku; veterinárních opatření pro tlumení afrického moru 
prasat

Komise vydala dne 06/01/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/5 ze dne 19. 
prosince 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není 
menšího rozsahu („Olives noires de la Vallée des Baux-de – Provence“ (CHOP)). 
Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/01/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/7 ze dne 19. 
prosince 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není 

https://www.foodnavigator.com/Article/2020/01/07/NovaMeat-develops-meat-analogue-with-look-and-feel-of-whole-beef-muscle-cut?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=07-Jan-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:002:FULL&from=EN


menšího rozsahu („Huile d’olive de la Vallée des Baux-de – Provence“ (CHOP)). 
Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/01/2020 Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2020/10 ze dne 
7. ledna 2020 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce 
patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Polsku (oznámeno pod číslem C(2020) 
75). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/01/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/15 ze dne 9. 
ledna 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o 
veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských 
státech (oznámeno pod číslem C(2020) 122). Dostupné zde.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

14/01/2020 – Předpokládané datum zveřejnění plánu financování Evropské zelené 
dohody

27-28/01/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství (reforma SZP)

30/01/2020 – Seminář k podávání žádostí o podporu v rámci propagačních programů 
Evropské Unie. Registrace zde do 26/01/2020

16-17/02/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství (reforma SZP)

23-24/03/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství  (reforma SZP, přechodná 
opatření)

27-28/04/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství (tbc)

25-26/05/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství  (tbc)

07-09/06/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství (tbc)

29-30/06/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství (tbc)

01/07/2020 – Německé předsednictví

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:004:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:005:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:006:FULL&from=EN
https://ec.europa.eu/chafea/agri/news/registrations-open-info-day-calls-proposals-2020





