Vážení čtenáři a příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,
V dnešní relaci vám předkládáme informace a aktuality z předchozího týdne ze 4. týdne 2020,
kdy Evropské předsednictví má do konce prvního pololetí 2020 Chorvatsko, které pak
vystřídá od 1.července Německo.
Je třeba se na počátku Chorvatského předsednictví seznámit s jeho prioritami, které jsou
následující:
 podpora malých rodinných farem, které tvoří 97 %
zemědělské komunity
v Chorvatsku
 podpora těch zemědělců, kteří se zavážou k ochraně životního prostředí – výnosy jsou
jenom jedním z ukazatelů
 podpora Evropské zelené dohody (EZD) s hlavním cílem dosažení uhlíkové neutrality
do roku 2050
 ambiciózní rozpočet EU
Je otázkou, zda si takto stanovené priority a cíle neprotiřečí, zda jsou splnitelné v současné
situaci, kdy EU opouští Velká Británie, kdy zemědělci nejvýkonnější agrární soustavy čas od
času jedou s traktory na Berlín, čímž dávají najevo svůj nesouhlas s politikou EK.
Dalším výraznou událostí je společné prohlášení Německa, Francie a Španělska k SZP ze dne
26.1.2020, které v podstatě deklaruje představy těchto největších producentů agrárních
komodit a které bylo předmětem jednání prvního zasedání Rady ministrů pod Chorvatským
předsednictvím 27.1.2020 – budeme informovat v naší příští relaci (po obdržení překladu do
češtiny). Stejně tak budeme informovat o schválení první části návrhu EK pro přechodné
období SZP po roce 2020 během uvedeného zasedání Rady ministrů.
Dnešní EZ obsahuje informaci o prvních konkrétních číslech rozdělení peněz z Mechanismu
pro spravedlivou transformaci (celkem 7,5 miliard EUR) pro jednotlivé země – pro Českou
republiku se předpokládá 580 milionů EUR – viz Zprávy v plném znění.
Dnešní EZ obsahuje řadu dalších významných informací, které je třeba pečlivě sledovat s tím,
že nastává rozhodující časové období, které určí základní kontury nové SZP, která bude velmi
náročná a konfliktní. České republice v ní jde o mnoho, jde o zastavení propadu potravinové
soběstačnosti a vytvoření podmínek (lépe vybojování) pro restart naší agrární soustavy,
respektive využití našich přírodních a lidských zdrojů, které nesporně české zemědělství má a
které lehkovážně opustilo – odhad salda agrárního zahraničního obchodu za rok 2019 =
rekordních mínus 44 miliard Kč! Tento vývoj je v této době nebezpečný a proto končíme
poznámkou je dobré míti v dnešní nejisté době domácí potraviny.
V Mostě dne 31. ledna 2020
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EVROPSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – VYBRANÉ AKTUALITY
ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NÍŽE
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Program lednového zasedání Rady ministrů: Priority
chorvatského předsednictví, Zelená dohoda, přechodné období SZP, pohoda zvířat,
africký mor prasat, a společné prohlášení Německa, Francie a Španělska ke
Společné zemědělské politice
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA Polsko získá největší
podíl financí z Mechanismu pro spravedlivou transformaci, pro Českou republiku by
mělo být vyhrazeno přes 580 milionů EUR
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP Zemědělské priority chorvatského
předsednictví: rodinné zemědělské farmy, ambiciózní rozpočet, udržitelnost
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP Chorvatské předsednictví očekává
schválení první části návrhu přechodného období dne 27/01/2020
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP Ministři zemědělství z Francie,
Německa a Španělska podpořili zajištění potravinové bezpečnosti, životaschopnosti
zemědělských podniků a venkovských oblastí, posílení ochrany životního prostředí, i
podmíněnost pro všechny zemědělce
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP Španělsko plánuje dokončit národní
strategické plány pro Společnou zemědělskou politiku do července 2020
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK Strategie Z farmy na vidličku bude
zahrnovat i návrh upravující genetické inženýrství; standardy welfare zvířat by podle
Komisaře měly být povinné
POTRAVINY / DVOJÍ KVALITA Spotřebitelé jsou podle nejnovějších studií
k výskytu dvojí kvality potravin na trhu lhostejní
POTRAVINY Definice plastů na jedno použití vylučuje ze zákazu používání mimo
jiné plasty na jedno použití obsahující biologicky nerozložitelné látky, poradenská
agentura Eunomia proto navrhuje rozšíření působnosti směrnice
POTRAVINY Italský antimonopolní
z důvodu klamání spotřebitele

úřad

udělil

pokutu

společnosti

Lidl

POTRAVINY Odhalení podvodů s koňským masem ve Španělsku opětovně
upozornilo na nedostatky v potravinovém řetězci

POTRAVINY Potravinářská společnost Kellogg´s se zavázala k používání systému
Nutri-Score na obalech snídaňových cereálií a cereálních tyčinek
POTRAVINY Sdružení pro světovou udržitelnost proteinů zahájilo činnost na
světovém ekonomickém fóru v Davosu
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY Polsko plánuje zavedení legislativy pro boj proti
africkému moru prasat; v Estonsku klesl počet chovatelů prasat z 1.300 na 130
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY Německo a Polsko se dohodly na společném
akčním plánu stran boje proti africkému moru prasat
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY Další potvrzené případy ptačí chřipky v Evropské
Unii – Německo, Polsko, Slovensko, Litva, Česká republika
OBCHOD / LEGISLATIVA Evropská komise zadala studii s cílem objasnit spor
mezi maloobchodníky a velkými producenty potravin stran omezování možností
nákupu v jiných zemích, do konzultace mohou přispět i zpracovatelé potravi
OBCHOD Valonská část Belgie odmítá ratifikaci obchodní dohody Evropské Unie
s Mercosurem
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA Evropská komise vydala Nařízení
týkající se chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení;
klasifikace látky bambermycin; opatření pro tlumení afrického moru prasat; opatření v
souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8; celní kvóty pro
drůbeží maso pocházející z Ukrajiny; klasifikace účinných látek; povolení
mravenčanu sodného; povolení doplňkové látky pro psy, kočky a okrasné ryby; a
obsahů některých nežádoucích látek v krmivech
ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ:
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (26/01/2020) Program lednového zasedání Rady
ministrů: Priority chorvatského předsednictví, Zelená dohoda, přechodné
období SZP, pohoda zvířat, africký mor prasat, a společné prohlášení
Německa, Francie a Španělska ke Společné zemědělské politice
Ministři zemědělství členských států EU se dne 27/01/2020 sejdou na Radě ministrů,
první za chorvatského předsednictví. Ministři budou informováni o prioritách
chorvatského předsednictví, HR bude pokračovat v diskusi k budoucí podobě SZP,
cílem bude dosažení shody nad postojem Rady k legislativnímu balíčku.
V návaznosti na zveřejnění Evropské zelené dohody bude HR diskutovat nástroje a
možnosti, jak může SZP a zemědělství přispět k dosažení stanovených cílů EU,
pokud jde o klimaticky neutrální, udržitelnou a oběhovou ekonomiku. Důležitou
oblastí bude i ochrana spotřebitele a bezpečnost potravin. Ministři budou diskutovat o
zemědělských aspektech Zelené dohody a o nařízení k přechodnému období SZP.
V závěru ministři proberou body k Evropské známce pohody zvířat, výstupy z
mezinárodní konference na vysoké úrovni – „Budoucnost celosvětové produkce
vepřového masa pod hrozbou Afrického moru prasat“, Společné prohlášení DE, FR,

a ES k problematice SZP ve vazbě na Evropskou zelenou dohodu, a informaci PT a
SI k označování medu v EU.
ZEMĚDĚLSKÁ
POLITIKA
/
EVROPSKÁ
ZELENÁ
DOHODA (26/01/2020) Polsko získá největší podíl financí z Mechanismu pro
spravedlivou transformaci, pro Českou republiku by mělo být vyhrazeno přes
580 milionů EUR
Mechanismus pro spravedlivou transformaci ve výši 7,5 miliard EUR by měl být
podílově rozdělen mezi jednotlivé členské státy, podle posledních údajů by největší
podíl měl putovat Polsku, které by mělo získat až 2 miliardy EUR. Druhý největší
podíl by pak mělo získat Německo, a to celkem 877 milionů EUR. Následovat by pak
mělo Rumunsko (757 milionů EUR) a Česká republika (581 milionů EUR). Okolo
300-400 milionů se bude pohybovat Itálie (364 milionů EUR), Španělsko (307 milionů
EUR) a Francie (400 milionů EUR). Nejmenší podíl by měl připadnout Lucembursku
(4 miliony EUR). Podle plánů zveřejněných v polovině ledna bude Mechanismus
součástí „fondu“ ve výši 100 miliard EUR, jehož cílem bude pomoci zemím závislým
na fosilních palivech, uhlí, plynu a ropě, aby byly schopny přispět k evropskému cíli
dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Členským státům ale tyto částky nebudou
automaticky přidělovány, finance budou schvalovány na základě regionálních plánů,
které budou muset přesně stanovit, jak konkrétně budou vynakládány finanční
prostředky.
Více informací zde.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP (26/01/2020) Zemědělské priority
chorvatského předsednictví: rodinné zemědělské farmy, ambiciózní rozpočet,
udržitelnost
Chorvatská ministryně pro zemědělství Marija Vučkovic vystoupila dne 22/01/2020
na zasedání Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova, kde
prezentovala priority chorvatského předsednictví v oblasti zemědělské politiky. Podle
Vučkovic je nutno zajistit ambiciózní rozpočet pro SZP, zjednodušení a udržitelnost
celé politiky. Evropská zelená dohoda a strategie Z farmy na vidličku budou patřit
mezi klíčové oblasti zájmu v následujících měsících, zemědělství bude hrát zásadní
roli v ochraně životního prostředí a biodiverzity. Vučkovic uvedla, že by SZP měla
podporovat ty zemědělce, kteří se zavážkou k ochraně přírodních zdrojů a životního
prostředí – výnosy jsou podle ní jedním ukazatelem úspěchu, druhým by ale mělo být
životní prostředí. Vučkovic podpořila zajištění podpory pro malé rodinné zemědělce,
kteří tvoří 97 % zemědělské komunity v Chorvatsku, zdůraznila posílení standardů
welfare zvířat, i roli lesnictví.
ZEMĚDĚLSKÁ
POLITIKA
/
REFORMA
SZP (26/01/2020) Chorvatské
předsednictví očekává schválení první části návrhu přechodného období dne
27/01/2020
Chorvatsko v rámci svého předsednictví očekává schválení první části návrhu
Komise pro přechodné období k SZP po roce 2020 během lednové Rady ministrů,
která proběhne dne 27/01/2020. První část návrhu se týká flexibility a přesunů mezi I.
a II. pilířem SZP. Chorvatská ministryně zemědělství Marija Vučkovic uvedla, že

Chorvatsko udělá maximum pro to, aby byl návrh schválen co nejdříve, a to s cílem
vyhnout se zpoždění plateb vyplácených zemědělcům v průběhu roku 2021.
Vzhledem k tomu, že ze strany Rady ani Evropského parlamentu nebyly k této části
návrhu předloženy žádné pozměňovací návrhy, schválení by mělo být formalitou.
Druhá část návrhu týkající se mimo jiné i délky přechodného období by pak mohla
být schvalována na jaře, pravděpodobně během dubnové Rady ministrů. Evropský
parlament, Rada, a Komise by pak mohly dosáhnout dohody v rámci trialogů již
v polovině roku 2020.
Více informací zde.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP (26/01/2020) Ministři zemědělství
z Francie, Německa a Španělska podpořili zajištění potravinové bezpečnosti,
životaschopnosti zemědělských podniků a venkovských oblastí, posílení
ochrany životního prostředí, i podmíněnost pro všechny zemědělce
Ministři zemědělství z Francie (Didier Guillaume), Německa (Julia Klöckner) a
Španělska (Luis Planas) zdůraznili ve společném stanovisku nutnost zajišťování
potravinové bezpečnosti v EU, rozvoje venkovských oblastí, i zajištění
životaschopnosti zemědělských podniků v EU. Podle společného stanoviska by
zemědělská politika EU měla více přispívat k ochraně životního prostředí a klimatu,
rovněž by měla hrát klíčovou roli v dosahování cíle uhlíkové neutrality do roku 2050.
Zástupci FR, DE a ES podpořili adekvátní přechodné období, přičemž pravidla SZP
nesmí vést k narušení hospodářské soutěže. Podle FR, ES a DE by mělo být do SZP
zahrnuto menší množství ukazatelů (indikátorů) výsledku, v ideálním případě pouze
jeden na každý specifický cíl SZP. Podmíněnost by měla být základním stavebním
kamenem celé politiky, a měla by být aplikována spravedlivě na všechny zemědělské
systémy, kontroly by nicméně měly být přizpůsobeny malým zemědělcům. Ekoschémata by měla být pro členské státy povinná, zemědělci by je mohli využívat
dobrovolně. Na úrovni EU by rovněž měla být vypracována strategie pro proteinové
plodiny.
Více informací zde.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP (26/01/2020) Španělsko plánuje
dokončit národní strategické plány pro Společnou zemědělskou politiku do
července 2020
Pozici ministra zemědělství v nové španělské vládě obhájil dosavadní ministr Luis
Planas, nová vláda se ujala mandátu během ledna 2020. Mezi zemědělské priority
bude patřit nastavení obchodních vztahů (a cel) s USA, zajištění adekvátního
rozpočtu pro SZP, či podpora mladých zemědělců a žen v zemědělském sektoru.
Planas uvedl, že Španělsko plánuje zaslat návrh národních strategických plánů SZP
ke schválení Evropské komisi v červenci 2020, návrh by následně měl být
prezentován i mimo Komisi počátkem roku 2021.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK (26/01/2020) Strategie Z farmy na
vidličku bude zahrnovat i návrh upravující genetické inženýrství; standardy
welfare zvířat by podle Komisaře měly být povinné

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides v rámci berlínského
Zeleného týdne uvedla, že na jaře představená strategie Z farmy na vidličku bude
obsahovat i návrh upravující genetické inženýrství. Evropská komise podle
Kyriakides aktuálně vyhodnocuje současnou situaci. Strategie by dále měla
obsahovat závazné cíle týkající se jak použití, tak i rizik spojených s používáním
pesticidů, a rovněž by měla obsahovat opatření pro označování potravin na základě
původu složek a nutričních hodnot. Německá ministryně zemědělství Julia Klöckner
podpořila využívání nových šlechtitelských technik včetně genetického inženýrství.
Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Janusz Wojciechowski podpořil zavedení
povinných standardů welfare zvířat, přičemž zemědělci posilující welfare by měli být
více podporováni ze zdrojů SZP. Wojciechowski v tomto kontextu podpořil zajištění
adekvátního rozpočtu pro SZP. Komisař rovněž zdůraznil, že 52 % půdy v EU je
vlastněno pouze 3 % zemědělců, hodlá proto přezkoumat stávající situaci
v jednotlivých členských zemích.
POTRAVINY / DVOJÍ KVALITA (26/01/2020) Spotřebitelé jsou
nejnovějších studií k výskytu dvojí kvality potravin na trhu lhostejní

podle

Spotřebitelé jsou podle nejnovější studie vedené Společným výzkumným střediskem
Komise (JRC) k výskytu dvojí kvality potravin na trhu poměrně lhostejní. Podle
výsledků JRC většina spotřebitelů v EU nerozlišuje, zda potraviny prodávané v jejich
zemi obsahují odlišné složení ve srovnání s výrobky stejné značky v jiném členském
státě. Studie JRC se skládá ze čtyř částí o ekonomických dopadech prodeje potravin
dvojí kvality, jedna ze zpráv vychází z průzkumu 10.600 spotřebitelů v šesti zemích
EU (DE, HU, LV, SE, ES a RO) a 6 různých potravin, tato část hodnotila ochotu platit
za různé verze stejných značek potravin. Ve většině případů (23 z 30) spotřebitelé
nesledovali rozdíly mezi národní verzí a verzí z jiné země EU. Podle výsledků studie
hraje dvojí kvalita v preferencích spotřebitelů jen minimální roli, spotřebitelé
porovnávání složení nevěnují pozornost. Studie JRC zatím není k dispozici.
POTRAVINY (26/01/2020) Definice plastů na jedno použití vylučuje ze zákazu
používání mimo jiné plasty na jedno použití obsahující biologicky
nerozložitelné látky, poradenská agentura Eunomia proto navrhuje rozšíření
působnosti směrnice
Definice Komise upravující to, co vše zahrnuje skupina plastových výrobků na jedno
použití, může být problematická a může podrývat vlastní Směrnici o plastech na
jedno použití. Vyplývá to ze studie nezávislé poradenské agentury Eunomia
zveřejněné dne 21/01/2020. EU má do 07/2020 zveřejnit vodítka ke Směrnici, která
upravuje i to, jaké výrobky jsou považovány za plastový výrobek na jedno použití.
Studie upozorňuje, že stávající definice vylučuje ze zákazu určité materiály, protože
nejsou oficiálně považovány za plasty – např. přírodní nemodifikované polymery jako
je viskóza či lyocell polymery. Tyto materiály by se tak nadále mohly používat, a to i
přesto, že nemusí být biologicky rozložitelné, a pro životní prostředí jsou stejně
škodlivé jako běžné plasty. Studie proto doporučuje rozšířit oblast působnosti na
plasty na jedno použití obecně, a to ještě do červencového termínu, než budou
vydána vodítka.
Více informací zde a zde.

POTRAVINY (26/01/2020) Italský
antimonopolní
společnosti Lidl z důvodu klamání spotřebitele

úřad

udělil

pokutu

Úřad pro hospodářskou soutěž a trh v Itálii uzavřel pět šetření týkajících se klamání
spotřebitele – jednalo se o mylné informace poskytované na obalech těstovin. Ve
čtyřech případech se výrobci těstovin zavázali ke změnám obalů a informací na
webových stránkách, aby byl jasně odlišen původ těstovin a původ pšenice. Pokuta
1 milion € byla uložena pouze společnosti Lidl, která v průběhu předběžného šetření
nepředložila závazky k úpravám informací na obalech výrobků.
Více informací zde a zde.
POTRAVINY (26/01/2020) Odhalení podvodů s koňským masem ve Španělsku
opětovně upozornilo na nedostatky v potravinovém řetězci
Evropský policejní úřad (Europol) informoval dne 20/01/2020 o odhalení
organizované skupiny, která ve Španělsku obchodovala s koňským masem
nevhodným pro lidskou konzumaci. Do nelegálního obchodu a falšování dokumentů i
koňských pasů byli zapojeni prodejci skotu, farmy, i veterináři. Zjištění opětovně
upozornila na vážné nedostatky v potravinovém řetězci. Oproti skandálu z roku 2013,
kdy bylo koňské maso vydáváno za hovězí a prodáno do několika zemí EU, je
současný případ alarmující právě kvůli nevhodnosti tohoto masa ke konzumaci.
Více informací zde.
POTRAVINY (26/01/2020) Potravinářská společnost Kellogg´s se zavázala
k používání systému Nutri-Score na obalech snídaňových cereálií a cereálních
tyčinek
Potravinářská společnost Kellogg´s oznámila, že všechny obaly snídaňových cereálií
a cereálních tyčinek prodávaných ve Francii budou opatřeny systémem označování
výživových hodnot Nutri-Score. Označení se objeví na obalech již v tomto roce, plně
implementováno bude do konce roku 2021. Nutri-Score je systémem značení
vyvinutým Francouzskou národní agenturou pro zdraví a bezpečnost potravin
(AFSSA). Dobrovolným přijetím systému Nutri-Score se Kellogg´s připojil k velkým
potravinářským společnostem včetně Nestlé a Danone. Tyto společnosti zároveň
vyzývají, aby byl systém nutričního označování harmonizován v celé EU jako
povinný.
Více informací zde.
POTRAVINY (26/01/2020) Sdružení pro světovou udržitelnost
zahájilo činnost na světovém ekonomickém fóru v Davosu

proteinů

Sdružení pro světovou udržitelnost proteinů zahájilo činnost na 50. výročním
zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Cílem iniciativy je
zvýšit povědomí o problémech spojených se zásobováním neustále rostoucí
populace lidí rozmanitějšími a udržitelnými možnostmi proteinů, nalezení nových
kreativních řešení, a jejich aktivace prostřednictvím pilotních programů. Sdružení se
v budoucnu může zaměřit i na oblast plýtvání potravinami, udržitelnější výrobu

potravin s vysokým obsahem proteinů, či ochranu ekosystémů. O pokrocích a
závazcích bude sdružení veřejně informovat v průběhu roku 2020.
Více informací zde.
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY (26/01/2020) Polsko
legislativy pro boj proti africkému moru prasat

plánuje

zavedení

Polská vláda plánuje zavedení legislativy, která by měla usnadnit boj proti šíření
nákazy afrického moru prasat. Nová legislativa by měla umožnit lovcům odstřel
divokých prasat jak ve dne, tak v noci, rovněž by měla stanovovat délky trestů odnětí
svobody pro ty, u kterých by bylo zjištěno, že těmto odstřelům brání. Do odstřelu
divokých prasat by podle návrhu mohla být zapojena i armáda. Podle ministra
zemědělství Jana Krzysztofa Ardanowskiho Evropská Unie i Evropský úřad pro
bezpečnost potravin (EFSA) potvrdily nutnost odstřelu části populace divokých prasat
s cílem vyvážit ekosystém. Nová legislativa již byla schválena senátem, nyní se čeká
na podpis prezidenta. Africký mor prasat jen v Estonsku způsobil snížení počtu
chovatelů prasat z 1.300 na 130.
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY (26/01/2020) Německo a Polsko se dohodly
na společném akčním plánu stran boje proti africkému moru prasat
Německá ministryně zemědělství Julia Klöckner a polský ministr zemědělství Jan
Ardanowski se dohodli na společném akčním plánu s cílem zabránit rozšíření
afrického moru prasat na německé území. Proniknutí nákazy do Německa hrozí
právě z Polska, nejbližší případ nákazy byl potvrzen pouhých 12 kilometrů od hranic
Německa. Plán opatření zahrnuje vybudování oploceného koridoru podél hranic,
zintenzivnění spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, a redukci populace divokých
prasat prostřednictvím odstřelu. Rovněž německé spolkové republiky se připravují na
případné rozšíření nákazy do Německa – federální autority budou moci povolit
stavbu plotů u svých hranic s cílem zabránit migraci divokých prasat.
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY (26/01/2020) Další potvrzené případy ptačí
chřipky v Evropské Unii – Německo, Polsko, Slovensko, Litva, Česká republika
V uplynulém týdnu potvrdilo Německo první případ ptačí chřipky na svém území.
Německo se tak připojilo k dalším zemím, které již výskyt onemocnění potvrdily –
Litva, Polsko, Česká republika či Slovensko, podle některých zdrojů i Maďarsko a
Rumunsko. Výskyt onemocnění potvrdila rovněž Ukrajina, a to v blízkosti hranic
s Polskem.
Více informací zde.
OBCHOD / LEGISLATIVA (26/01/2020) Evropská komise zadala studii s cílem
objasnit spor mezi maloobchodníky a velkými producenty potravin stran
omezování možností nákupu v jiných zemích, do konzultace mohou přispět i
zpracovatelé potravin
Mezi maloobchodníky a velkými mezinárodními potravinářskými společnostmi vzniká
nový spor týkající se tzv. omezování teritoriálních dodávek. Velké supermarkety
uvádí, že mezinárodní potravinové společnosti jim brání v nákupu z jiných zemí EU

(např. supermarket v Belgii nemůže nakoupit produkty u výrobce potravin
v Německu, kde jsou ceny nižší). V případě, že se supermarket o nákup pokusí,
stávající dodavatelé vyhrožují přerušením dodávek zboží, což je v rozporu s pravidly
jednotného trhu. Komise proto zadala k vypracování studii k objasnění sporných
otázek. Údaje by měly také pomoci zjistit, zda existují nevysvětlitelné cenové rozdíly
mezi stejnými potravinami v různých zemích EU. Výsledky studie by měly být známy
ke konci prvního čtvrtletí 2020. Výrobci potravin i maloobchodníci můžou připojit svůj
názor v průzkumu do konce ledna 2020 zde.
Více informací zde.
OBCHOD (26/01/2020) Valonská část Belgie odmítá ratifikaci obchodní
dohody Evropské Unie s Mercosurem
Valonská vláda (jižní část Belgie) v uplynulém týdnu odmítla ratifikaci obchodní
dohody Evropské Unie se zeměmi Mercosuru. Valonský předseda vlády Elio Di Rupo
uvedl, že Valonsko odmítá současné znění návrhu dohody, podle které by mělo být
Mercosuru umožněno dovážet téměř 100.000 tun hovězího masa na EU trhy, což by
ohrozilo sektor hovězího masa v Belgii – ve Valonsku je přitom vyprodukováno 43 %
z celkové belgické spotřeby hovězího masa. Di Rupo rovněž uvedl, že druhým
důvodem pro odmítnutí ratifikace dohody je rozdílná úroveň standardů v oblasti
hygieny a používání chemických prostředků při produkci či ošetřování produkce.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA (26/01/2020) Evropská komise
vydala Nařízení týkající se chráněných označení původu a chráněných
zeměpisných označení; klasifikace látky bambermycin; opatření pro tlumení
afrického moru prasat; opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou
ptáků podtypu H5N8; celní kvóty pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny;
klasifikace účinných látek; povolení mravenčanu sodného; povolení doplňkové
látky pro psy, kočky a okrasné ryby; a obsahů některých nežádoucích látek v
krmivech
Komise vydala dne 20/01/2020 Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/41 ze dne 13.
ledna 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných
zeměpisných označení („Αρσενικό Νάξου“ (Arseniko Naxou) (CHOP)).
Dostupné zde.
Komise vydala dne 20/01/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/42 ze dne 17.
ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky
bambermycin podle maximálního limitu reziduí. Dostupné zde.
Komise vydala dne 21/01/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/46 ze dne
20. 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)
342).
Dostupné zde.
Komise vydala dne 21/01/2020 Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2020/47 ze dne
20. ledna 2020 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou

ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (2020) 344) (oznámeno pod číslem
C(2020) 344). Dostupné zde.
Komise vydala dne 23/01/2020 Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/94 ze dne 22.
ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2078, pokud jde o celní
kvóty pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny, a kterým se stanoví odchylka od
uvedeného prováděcího nařízení pro kvótový rok 2020. Dostupné zde.
Komise vydala dne 24/01/2020 Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/103 ze dne
17. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012, pokud jde o
harmonizovanou
klasifikaci
účinných
látek.
Dostupné zde.
Komise vydala dne 24/01/2020 Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/106 ze dne
23. ledna 2020 o povolení mravenčanu sodného jako doplňkové látky pro všechny
druhy zvířat. Dostupné zde.
Komise vydala dne 24/01/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/107 ze dne
23. ledna 2020 o povolení látky ponceau 4R jako doplňkové látky pro psy, kočky a
okrasné ryby. Dostupné zde.
Komise vydala dne 24/01/2020 Oprava nařízení Komise (EU) 2019/1869 ze dne 7.
listopadu 2019, kterým se mění a opravuje příloha I směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy některých
nežádoucích látek v krmivech (Úř. věst. L 289, 8. 11. 2019). 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
04-05/02/2020 – Mezinárodní konference Forests for biodiversity & climate, Brusel
10/02/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
17/02/2020 – Prezentace návrhu Elsi Katainen k přechodnému období (v rámci
COMAGRI)
24/02/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
02/03/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
09/03/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
16/03/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel

23-24/03/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství (reforma SZP, přechodná
opatření)
30/03/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
06/04/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
21/04/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
27-28/04/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství
04/05/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
11/05/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
18/05/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
25-26/05/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství
02/06/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
07-09/06/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství
15/06/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
22/06/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
29-30/06/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství
01/07/2020 – Německé předsednictví

