Vážení čtenáři a příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,
v dnešní pravidelné relaci předkládáme vybrané aktuality Evropského zpravodajství z 6. týdne
letošního roku. Předesíláme, že objem informací, které obsahuje týdenní Evropské
zpravodajství se s postupujícími jednáními k reformě Společné zemědělské politiky (dále
SZP) výrazně navyšuje.
V dnešním Evropském zpravodajství upozorňujeme zejména na následující informace:
 Generální ředitelství pro zemědělství, rybolov a bezpečnost potravin (obdoba našeho
Ministerstva zemědělství) prezentovalo 31.1.2020 členským státům dopady strategie
programu Farm to Fork/Z farmy na vidličku – riziko redukce živočišné výroby,
opouštění zemědělské půdy, vyklidňování venkova, pokles biodiverzity – viz
Zemědělská politika / Farm to Fork 09/02/2020
 Komise zveřejní Strategii Farm to Fork 31.3.2020 – důležitý bude přístup Komise
k otázce kompenzací zemědělcům v kontextu snížení výroby, ke kterému dojde při
plnění opatření Evropské zelené dohody
 Strategie EU pro biodiverzitu – Komise má záměr snížit objem používaných pesticidů
o minimálně 30%, převést alespoň 10% zemědělské půdy na neprodukční a krajinné
prvky, posílit ekologické zemědělství na 30%
Shora uvedené informace pokládejte za určitý ilustrační vzorek, z kterého lze pochopit, jakým
směrem se současná zemědělská politika EU vydává.
Je třeba vyčkat až tyto návrhy budou oficiální součástí SZP, nicméně už teď lze konstatovat a
zobecnit následující fakta, která ovlivní další vývoj zemědělství a venkova v Evropě, Českou
republiku nevyjímaje, spíše budou dopady pro nás ještě výraznější.
Z dosavadního vývoje lze zobecnit následující poznatky:
 Zemědělská strategie Komise bude nesmírně nákladná a vyžádá si finanční zdroje
řádově výrazně vyšší než tomu bylo doposud
 Má-li být plněna Evropská zelená dohoda, pak dojde ke snížení zemědělské produkce
s následnými dopady na ekonomiku a venkovské zemědělské oblasti
 Vezmeme-li v úvahu, že začal první rok přechodného období nového rozpočtového
období EU, pak musíme konstatovat téměř stoprocentní neurčitost – nic není
dokončeno, pracuje se jenom s plány, které nejsou dokončené a schválené – není jasné
ani to, jak dlouho bude trvat přechodné období, není jasný finanční rámec, rozpočet
SZP, zkrátka bezbřehá nejistota a neurčitost.
Zdá se, že reforma SZP je nepřipravená a proto znovu opakujeme:

Nastává rozhodující časové období, které určí základní principy 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 opět končíme naší poznámkou - je dobré míti v dnešní nejisté době domácí potraviny.
V Mostě dne 14. února 2020
Vydává: Okresní agrární komora Most – KIS Ústeckého kraje
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EVROPSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – VYBRANÉ AKTUALITY
ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NÍŽE

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / ROZPOČET Předseda Rady Evropské Unie
Charles Michel plánuje předložit nový negobox pro vyjednávání o Víceletém
finančním rámci dne 10/02/2020 s cílem dosáhnout dohody k rozpočtu dne
20/02/2020

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK Generální ředitelství pro
zemědělství, rybolov a bezpečnost potravin identifikovala tři hlavní rizikové oblasti
implementace strategie Farm to Fork – ohrožení ekonomické životaschopnosti
potravinového řetězce; ohrožení životaschopnosti zemědělských podniků;
redukce živočišné výroby a vylidnění venkova

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK Komise zveřejní Strategii Farm to
Fork dne 31/03/2020 – plánuje posílení důrazu na welfare zvířat, realizaci akčního
plánu pro ekologické zemědělství, či možné uznání některých šlechtitelských
technik

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK Komise připravuje v rámci
strategie Farm to Fork jednotný systém označování potravin na úrovni Evropské
Unie

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK Evropská komise plánuje zajistit
udržitelnou recyklaci potravinových obalů a snížení plýtvání potravinami o 50 %
do roku 2030

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / BIODIVERZITA Komise zveřejní Strategii Evropské
Unie pro biodiverzitu – plánuje snížení objemu používaných pesticidů o alespoň
30 %, alokaci alespoň 10 % podílu evropské zemědělské půdy pro neprodukční a
krajinné prvky, a posílení plochy ekologického zemědělství na 30 %; Komise
navrhuje vyčlenit 20 miliard EUR ročně na obnovu životního prostředí

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / KLIMA Evropská Komise zveřejní návrhy legislativy
pro klima dne 04/03/2020, cílem legislativy bude dosažení klimatické neutrality do
roku 2050

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP Německo podpořilo zavedení
ambiciózních environmentálních a klimatických opatření v rámci nové Společné
zemědělské politiky po roce 2020, určen by měl být i minimální podíl pro
neprodukční plochy u zemědělské půdy

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP Polsko organizuje konferenci
k problematice externí konvergence, konference by se měli účastnit ministři
zemědělství z jedenácti členských států

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / OCHRANA ROSTLIN Evropská Unie dosahuje
v oblasti redukce rizik používání pesticidů podle Evropského účetního dvora
pouze limitovaných výsledků

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / DIGITALIZACE Evropská komise plánuje zveřejnit
sdělení k digitalizaci mimo jiné i zemědělské politiky dne 19/02/2020

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LESNICTVÍ Předseda Výboru Evropského
parlamentu pro životní prostředí podpořil zavedení Evropské lesnické politiky

POTRAVINY / OBALY Přesun od plastových obalů směrem k obalům
skleněným či kartonovým může být podle Green Alliance větší zátěží z hlediska
uhlíkové stopy; přehodnoceny by měly být současné standardy upravující
terminologii biologických materiálů, biologicky rozložitelných materiálů, a
kompostovatelných materiálů

POTRAVINY Producenti mléčných výrobků Müller a Bel Group podpořili expanzi
rostlinných alternativ jogurtů, fond na podporu expanze dosáhl 2,5 milionu dolarů

POTRAVINY Potravinářská společnost Danone získala vysoké hodnocení za
aktivity spojené s ochranou životního prostředí

POTRAVINY Nestlé se připojilo k iniciativě bojující proti potravinovému odpadu
v domácnostech osvětou o datu spotřeby potravin

OBCHOD / POTRAVINY Německá vláda usiluje o zvrácení trendu klesajících
prodejních cen v obchodních řetězcích

OBCHOD / POTRAVINY Španělští zemědělci požadují nastavení rovnováhy
v potravinovém řetězci s cílem zajistit lepší pozici pro malé a střední zemědělce,
španělský premiér vyzval velké supermarkety k reflexi požadavků zemědělců

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY Africký mor prasat se nadále šíří směrem na
jihozápad Evropy

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / WELFARE ZVÍŘAT Evropská
Rakousko k ukončení praktik kupírování ocásků prasatům

komise

vyzvala

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN Glyfosát není podle hodnocení
Americké Agentury pro ochranu životního prostředí látkou karcinogenní

BREXIT Evropská unie nabízí Británii dohodu o obchodu s nulovými tarify

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA Evropská komise vydala Nařízení
týkající se doplňkových látek; látek pro odstavená selata, prasnice a dojnice; látek
pro výkrm kuřat; látek pro jehňata a koně; látek pro výkrm kuřat, odchov kuřat a
kuřice; látek pro výkrm a chov všech druhů prasat kromě prasnic; přípravků na
ochranu rostlin; doplňkových látek pro odstavená selata a výkrm prasat;
doplňkových látek pro výkrm krůt, odchov krůt, odchov kuřat a odchov jiných
druhů drůbeže; povolení pro odchov kuřat a kuřic, odchov krůt a nosnic a sající

selata; ochranných opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
podtypu H5N8

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ:

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / ROZPOČET (09/02/2020) Předseda Rady
Evropské Unie Charles Michel plánuje předložit nový negobox pro
vyjednávání o Víceletém finančním rámci dne 10/02/2020 s cílem dosáhnout
dohody k rozpočtu dne 20/02/2020
Předseda Evropské Rady Charles Michel intenzivně vyjednává se zástupci
členských zemí stran dohody k Víceletému finančnímu rámci, rozpočtu EU po
roce 2020. V uplynulém týdnu se setkal s 16 lídry členských zemí, výsledkem
jednání by mělo být zajištění dohody k rozpočtu ideálně již v rámci nadcházejícího
Evropského Summitu, který proběhne v Bruselu od 20/02/2020. Charles Michel
by měl nový negobox (dokument shrnující návrh konkrétních finančních alokací)
předložit dne 10/02/2020. V uplynulém týdnu rovněž patnáct členských zemí EU
potvrdilo nutnost zachování rozpočtu pro kohezní politiku na stávající úrovni,
stejně tak by Komise neměla financovat Mechanismus pro spravedlivou
transformaci (součást Evropské zelené dohody) z fondů SZP. Některé členské
země ale zastávají názor, že máme-li nyní menší Evropskou Unii (EU 27),
poradíme si i s menším rozpočtem.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK (09/02/2020) Generální
ředitelství pro zemědělství, rybolov a bezpečnost potravin identifikovala tři
hlavní rizikové oblasti implementace strategie Farm to Fork – ohrožení
ekonomické
životaschopnosti
potravinového
řetězce;
ohrožení
životaschopnosti zemědělských podniků; redukce živočišné výroby a
vylidnění venkova
Generální ředitelství Komise pro zemědělství, rybolov a bezpečnost potravin
prezentovala zástupcům členských států dne 31/01/2020 tři základní oblasti
dopadu strategie Farm to Fork – mělo by se jednat o dopady ekonomické
(posílení příjmů zemědělců, zajištění životaschopnosti farem, kvalita potravin a
potravinová bezpečnost); environmentální a klimatické dopady (zajištění
udržitelného využívání přírodních zdrojů, řešení klimatických změn), a sociální
dopady (posílení zaměstnanosti na farmách a ve venkovských oblastech, důraz
na zdraví, posílení welfare zvířat). Mezi těmito oblastmi ale existují určitá pnutí –
mezi sociálními a ekonomickými dopady (posílení environmentálních, sanitárních
a kvalitativních standardů povede k snížení výnosů ze zemědělství, udržení
dostupných cen potravin pak může vystavit riziku ekonomickou životaschopnost
potravinového řetězce), mezi ekonomickými a environmentálními dopady
(redukce environmentální a klimatické stopy zemědělství a současně posílení

zemědělské produktivity s cílem uspokojit rostoucí poptávku může vést k ohrožení
životaschopnosti zemědělských podniků), i mezi environmentálními a sociálními
dopady (redukce živočišné výroby může vést k opouštění zemědělské půdy,
vylidňování venkovských oblastí, a poklesu biodiverzity).
Více informací zde, zde a zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK (09/02/2020) Komise zveřejní
Strategii Farm to Fork dne 31/03/2020 – plánuje posílení důrazu na welfare
zvířat, realizaci akčního plánu pro ekologické zemědělství, či možné uznání
některých šlechtitelských technik
Evropská komise by měla zveřejnit strategii Farm to Fork dne 31/03/2020,
společně s EU strategií pro biodiverzitu. Nejnovějšími změnami v dokumentu je
větší důraz na posílení aktivit v oblasti welfare zvířat na světové úrovni, či
zmírnění negativního přístupu Komise stran genetického inženýrství – některé
šlechtitelské techniky podle nejnovějších verzí dokumentů mohou mít potenciál
k posílení udržitelnosti potravinového řetězce. Komise dále plánuje realizovat
akční plán pro ekologické zemědělství, který by měl fungovat mezi roky 2021 a
2026, přičemž třemi klíčovými aspekty bude posílení role ekologického
zemědělství v boji proti klimatickým změnám, stimulace poptávky po produkci
ekologického zemědělství & zajištění důvěry spotřebitelů, a stimulace producentů
k přesunu k ekologickému zemědělství. Strategie Farm to Fork bude rovněž řešit
otázku výživy obyvatel EU s cílem posílit zdravé, udržitelné, a výživově hodnotné
stravovací návyky. Komise zdůraznila roli potravinářství, současně ale uvedla, že
zemědělcům musí být zachovány přímé platby s cílem zajistit kompenzace za
posílené nároky. Strategie nebude legislativou – bude ale udávat, jaké kroky
Komise plánuje navrhnout v budoucnu.
Více informací zde, zde a zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK (09/02/2020) Komise
připravuje v rámci strategie Farm to Fork jednotný systém označování
potravin na úrovni Evropské Unie
Evropská komise začala připravovat nový systém označování potravin na úrovni
EU v rámci strategie Farm to Fork (F2F). Komise zvažuje, zda navrhne povinné
označování pouze pro nutriční hodnoty potravin, nebo zda zavede povinné
značení i pro udržitelnost a welfare zvířat. Komisařka pro zdraví a bezpečnost
potravin Stella Kyriakides uvedla, že cílem Komise je najít způsob, jak
spotřebitelům usnadnit volbu zdravých a udržitelných potravin. V Evropské Unii již
existuje řada dobrovolných iniciativ včetně Nutri-Score (FR), Nutrinform Battery
(IT), či značení uhlíkové stopy výrobků PEF. Na poslední Radě ministrů dne
27/01/2020 vyzvalo Německo rovněž k zavedení označení welfare zvířat.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK (09/02/2020) Evropská komise
plánuje zajistit udržitelnou recyklaci potravinových obalů a snížení plýtvání
potravinami o 50 % do roku 2030
Akční plán oběhového hospodářství i strategie Farm to Fork budou cílit na snížení
neudržitelného využívání zdrojů podpořením udržitelné spotřeby a výroby, a
snížení množství odpadu. Komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius
potvrdil připravovanou úpravu právních předpisů EU s cílem zajistit do roku 2030
recyklovatelnost a opětovnou použitelnost obalů, včetně obalů používaných v
potravinářském a nápojovém průmyslu. EU rovněž usiluje o redukci plýtvání
potravinami o 50 % do roku 2030. Komise plánuje předložit obě iniciativy
k projednání v prvním čtvrtletí 2020. Akční plán by měl být zveřejněn dne
04/03/2020, Farm to Fork 31/03/2020 (viz aktualizace dat v sekci „Očekávané
události“).
Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / BIODIVERZITA (09/02/2020) Komise zveřejní
Strategii Evropské Unie pro biodiverzitu – plánuje snížení objemu
používaných pesticidů o alespoň 30 %, alokaci alespoň 10 % podílu
evropské zemědělské půdy pro neprodukční a krajinné prvky, a posílení
plochy ekologického zemědělství na 30 %; Komise navrhuje vyčlenit 20
miliard EUR ročně na obnovu životního prostředí
Evropská komise dne 31/03/2020 zveřejní Strategii EU pro biodiverzitu. Podle
předběžných informací by strategie pro biodiverzitu mohla obsahovat návrh na
snížení objemu používaných pesticidů a minerálních hnojiv o „alespoň 30 %“
v rámci zelených závazků pro rok 2030. Ke zvážení Komise ale zatím dává i
hodnotu 50 %. Riziko používání pesticidů by mělo být do roku 2030 redukováno
dokonce o 50 %. Alespoň 10 % evropské zemědělské půdy by mělo být
vyčleněno pro neprodukční a krajinné prvky jako jsou remízky a stromy. Komise
by v rámci této strategie rovněž měla navrhnout novou zjednodušenou platbu v
rámci SZP určenou pro malé zemědělské podniky – jednalo by se o podobnou
iniciativu, jakou byla iniciativa „jednoho hektaru“, která cílila na ochranu
ekosystémových služeb. Evropská Unie rovněž bude muset rozšířit plochu
ekologického zemědělství na 30 % zemědělské půdy. Z hlediska financování by
mělo být vyčleněno 20 miliard EUR ročně na financování obnovy životního
prostředí napříč evropskými zeměmi, rovněž do roku 2030. Finanční zdroje by
měly být alokovány z kombinace EU fondů zahrnujících SZP, regionální fondy,
kohezní fondy a Horizont Evropa. Významná plocha (aniž by bylo dále
specifikováno) by měla být vyčleněna pro ekosystémy bohaté na uhlík. Strategie
bude předložena na konci března, návrh bude ale muset být schválen členskými
státy a Evropským parlamentem. Francie plánuje do konce roku 2020 zakázat 36

produktů na bázi glyfosátu, do roku 2025 rovněž plánuje redukovat objem
pesticidů používaných v zemědělství na polovinu. Francie bude usilovat o
zavedení tohoto cíle na úrovni EU.
Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / KLIMA (09/02/2020) Evropská Komise zveřejní
návrhy legislativy pro klima dne 04/03/2020, cílem legislativy bude dosažení
klimatické neutrality do roku 2050
Evropská komise předloží evropskou legislativu pro klima dne 04/03/2020.
Legislativa pro klima bude stanovovat cíl dosažení klimatické neutrality do roku
2050. Posouzení dopadů by mělo být zveřejněno v srpnu nebo září 2020 – zde by
se mělo rozhodnout, zda bude pro rok 2040 stanoven cíl redukce emisí o 50 nebo
55 %. Skotsko se již zavázalo k dosažení nulových emisí skleníkových plynů do
roku 2045, a k redukci emisí o 75 % do roku 2030.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP (09/02/2020) Německo
podpořilo zavedení ambiciózních environmentálních a klimatických opatření
v rámci nové Společné zemědělské politiky po roce 2020, určen by měl být i
minimální podíl pro neprodukční plochy u zemědělské půdy
Německá ministryně zemědělství Julia Klöckner v minulém týdnu uvedla, že nová
Společná zemědělská politika musí zavést ambiciózní environmentální a
klimatická opatření, aby bylo zabráněno zhoršení aktuální situace. Podle Klöckner
by měla být zavedena jednotná uniformní opatření a vodítka, která budou
zajišťovat prevenci před zhoršením aktuálního stavu, a která naopak posílí
environmentální ambice – eko-schémata by proto měla být ve všech členských
státech povinná, rovněž by měl být alokována minimální výše rozpočtu, kterou
členské státy musí na eko-schémata vyčlenit. Klöckner dále podpořila zavedení
harmonizovaného jednotného podílu neprodukčních ploch u zemědělské půdy
(Evropská komise usiluje o zavedení alespoň 10 % podílu z plochy zemědělské
půdy pro neprodukční a krajinné prvky). Posílen by rovněž měl být důraz na
welfare zvířat.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP (09/02/2020) Polsko organizuje
konferenci k problematice externí konvergence, konference by se měli
účastnit ministři zemědělství z jedenácti členských států
Polsko organizuje konferenci k problematice externí konvergence, konference
proběhne dne 24/02/2020, přítomen bude i komisař pro zemědělství a rozvoj
venkova Janusz Wojciechowski. Pozvánku na konferenci obdrželi ministři
zemědělství z celkem 11 členských zemí – Rakouska, Bulharska, Česka,

Estonska, Finska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Portugalska, Rumunska a
Slovenska. Schůzka proběhne pouze 4 dny po konání mimořádného Evropského
summitu, který bude projednávat Víceletý finanční rámec. Problematika externí
konvergence patří vedle zastropování k tématům, která patří do kompetencí
premiérů.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / OCHRANA ROSTLIN (09/02/2020) Evropská
Unie dosahuje v oblasti redukce rizik používání pesticidů podle Evropského
účetního dvora pouze limitovaných výsledků
Evropský účetní dvůr (EÚD) zveřejnil dne 05/02/2020 analýzu, ve které se zaměřil
na posouzení redukce rizik spojených s používáním pesticidů v EU. Podle
výsledků EÚD ale EU v oblasti redukce rizik dosahuje pouze limitovaných
výsledků. Načasování zprávy může ovlivnit další diskuse – zpráva vyšla dva
měsíce před plánovaným zveřejněním strategie Farm to Fork, která mimo jiné
uvádí, že je nutné snížit objem používaných pesticidů a rizik spojených s jejich
používáním. EÚD vyzval Komisi k vytvoření většího tlaku na členské státy s cílem
řádně implementovat současná pravidla a k transpozici evropské legislativy do
legislativ národních. Integrovaná ochrana proti škůdcům by podle EÚD měla být
zahrnuta do požadavků podmíněnosti v rámci nové SZP.
Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / DIGITALIZACE (09/02/2020) Evropská komise
plánuje zveřejnit sdělení k digitalizaci mimo jiné i zemědělské politiky dne
19/02/2020
Evropská komise by dne 19/02/2020 měla zveřejnit sdělení k digitalizaci nazvané
Evropa připravená na digitální věk: směrem ke skutečné evropské digitální
společnosti. Digitální transformace by se měla stát klíčovým aspektem k dosažení
cílů Evropské zelené dohody – napomůže dekarbonizaci, přispěje ke zlepšení
kvality života i klimatu. V zemědělském sektoru to bude znamenat zaměření se na
precizní zemědělství, senzory, drony, a redukci vstupů do zemědělství. To by
mělo zemědělství učinit environmentálně příznivějším. Klíčovou překážkou bude
ale přístup všech zemědělců k internetovému připojení – v současnosti má v EU
přístup k internetu pouze 52 % zemědělců.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LESNICTVÍ (09/02/2020) Předseda Výboru
Evropského parlamentu pro životní prostředí podpořil zavedení Evropské
lesnické politiky
V uplynulém týdnu proběhla konference k budoucnosti lesnictví, konference se
účastnili zástupci Komise i Parlamentu. Diskutována byla možnost zavedení

Evropské lesnické politiky. Předseda Výboru EP pro životní prostředí, veřejné
zdraví a bezpečnost potravin Pascal Canfin (FR, Renew) uvedl, že lesnická
politika EU by měla být založena na dvou pilířích – na ochraně, a na udržitelném
určování částí lesů, které chráněny nebudou, aby byla zajištěna rovnováha.
V průměru by podle Canfina mělo být chráněno 30 % mořské i suchozemské
plochy, což by mělo být cílem i ve třetích zemích. Udržitelný byznys model pro
agrolesnictví a ochranu lesů má podle Canfina ekonomickou přidanou hodnotu.
V rámci konference byl kladen důraz na zabránění odlesňování na světové
úrovni, čemuž by mělo pomoci zavedení povinných systémů označování, systém
náležité péče, či dobrovolné závazky.
Více informací zde.

POTRAVINY / OBALY (09/02/2020) Přesun od plastových obalů směrem
k obalům skleněným či kartonovým může být podle Green Alliance větší
zátěží z hlediska uhlíkové stopy; přehodnoceny by měly být současné
standardy upravující terminologii biologických materiálů, biologicky
rozložitelných materiálů, a kompostovatelných materiálů
Nezávislý think-tank Green Alliance v uplynulém měsíci publikoval zprávu
nazvanou Plastic Promises zaměřenou na nahrazování plastových obalů obaly
kartonovými či skleněnými. Podle Green Alliance je rizikem tohoto přesunu
zejména představa spotřebitelů, že nahradíme-li plastové obaly obaly skleněnými
či kartonovými, podpoříme udržitelnost celého systému. Green Alliance
upozorňuje na to, že preference kartonových a skleněných obalů může mít ve
výsledku větší dopady na uhlíkovou stopu. Přehodnoceny by proto měly být
současné standardy toho, co je považováno za biologický materiál, biologicky
rozložitelný materiál, a kompostovatelný materiál, aby nadále nedocházelo
k matení spotřebitelů. Green Alliance podpořila přesun od plastových obalů spíše
k obalům založeným na bázi buničiny, podle výsledků švédské studie by již dnes
mohlo být těmito obaly nahrazeno až 25 % potravinových a nápojových obalů.
Více informací zde.

POTRAVINY (09/02/2020) Producenti mléčných výrobků Müller a Bel
Group podpořili expanzi rostlinných alternativ jogurtů, fond na podporu
expanze dosáhl 2,5 milionu dolarů
Izraelský start-up Yofix Probiotics vyrábí rostlinné alternativy jogurtů vyrobené
z ovesných vloček, čočky, slunečnicových a sezamových semen a kokosu. Yofixu
se v uplynulém týdnu podařilo zajistit fond na podporu světové expanze
rostlinných alternativ jogurtu, celková výše fondu činí 2,5 milionu dolarů,
spolufinancována je i velkými producenty mléčných výrobků Müller a Bel Group
(Veselá Kráva, Babybel, Kiri). Produkce Yofixu navíc – kromě zpracování čistě
rostlinných složek – probíhá metodou nulové produkce odpadu. Yofix se vyrábí ve

třech příchutích (bobulové ovoce, jablka a skořice, a banány a javorový sirup), je
veganský a bezlaktózový. Společnost Bel Group uvedla, že podporou nového
start-upu cílí na přiblížení se novým trendům a vývoj inovací pro vlastní produkci.
Více informací zde.

POTRAVINY (09/02/2020) Potravinářská společnost Danone získala
vysoké hodnocení za aktivity spojené s ochranou životního prostředí
Francouzská společnost Danone je jednou z pouhých 6 společností, vybraných z
přibližně 8.400, která získala hodnotící skóre AAA od CDP (Carbon Disclosure
Project). Nezisková organizace CDP udělila společnosti vysokou známku za
snahu při ochraně životního prostředí, ochraně klimatu, či v boji proti odlesňování.
Společnost Danone si v rámci své cesty k uhlíkové neutralitě v celém
hodnotovém řetězci do roku 2050 stanovila střednědobé cíle v oblasti snižování
uhlíku po roce 2030, které byly oficiálně schváleny iniciativou Science – Based
Targets již v roce 2017.
Více informací zde.

POTRAVINY (09/02/2020) Nestlé se připojilo k iniciativě bojující proti
potravinovému odpadu v domácnostech osvětou o datu spotřeby potravin
Potravinářská společnost Nestlé nedávno potvrdila posílení investic do
zpracování a produkce recyklovaných potravinářských plastů s cílem nahradit do
roku 2025 nerecyklované obaly recyklovanými, a dosáhnout tak uhlíkové
neutrality společnosti do roku 2050. Nově se Nestlé, ale i Danone, Carrefour, či
Intermarché, zapojilo rovněž do iniciativy dánské společnosti „Too Good To Go“,
která bojuje proti potravinovému odpadu především osvětou a porozumění
informacím o datu spotřeby potravin. Dle Komise vede nepochopení data
spotřeby ke vzniku až 20 % potravinového odpadu v domácnostech, až 53 %
Evropanů podle Komise nerozeznává rozdíl mezi pojmy „minimální trvanlivost“ a
„spotřebujte do“.
Více informací zde.

OBCHOD / POTRAVINY (09/02/2020) Německá vláda usiluje o zvrácení
trendu klesajících prodejních cen v obchodních řetězcích
Německá vláda usiluje o zvrácení trendu klesajících prodejních cen potravin
v obchodních řetězcích. Německá kancléřka Angela Markelová a německá
ministryně zemědělství Julia Klöckner se v uplynulém týdnu setkaly se zástupci
obchodních řetězců, které vyzvaly k posílení podpory zemědělců. Schůzka byla

reakcí na řadu protestů zemědělců, kteří kritizovali velmi nízké prodejní ceny
potravin v řetězcích. Klöckner zdůraznila, že není možné prodávat potraviny za
nízké ceny, když se současně nedále posilují standardy kvality a bezpečnosti
potravin. Obchodní řetězce by podle Klöckner měly nést morální a etickou
odpovědnost.
Více informací zde.

OBCHOD / POTRAVINY (09/02/2020) Španělští zemědělci požadují
nastavení rovnováhy v potravinovém řetězci s cílem zajistit lepší pozici pro
malé a střední zemědělce, španělský premiér vyzval velké supermarkety
k reflexi požadavků zemědělců
Španělští zemědělci protestovali dne 05/02/2020 před ministerstvem zemědělství
v Madridu s cílem zajistit lepší pozici pro malé a střední zemědělce
v potravinovém řetězci. Velké supermarkety podle zemědělců musí přestat
upřednostňovat zájmy velkých dodavatelů, zemědělci dále vyzvali k zajištění
spravedlivé Společné zemědělské politiky, odmítli krácení rozpočtu SZP, a vyzvali
k zavedení povinného značení země původu u všech potravin. Španělský premiér
Pedro Sánchez v návaznosti na protest zemědělců vyzval velké supermarkety
k sebekritickému hodnocení jejich postoje k malým a středním zemědělcům.
Podle premiéra by velké supermarkety měly realizovat posudkovou studii a posílit
transparentnost s cílem chránit malé a střední zemědělce a živočišnou výrobu.
Více informací zde.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY (09/02/2020) Africký mor prasat se nadále
šíří směrem na jihozápad Evropy
Africký mor prasat (AMP) se stále pomalu šíří napříč členskými zeměmi Evropské
Unie, výjimkou je zatím stále Česká republika. Evropský úřad pro bezpečnost
potravin (EFSA) ve své zprávě „Epidemiologická analýza Afrického moru prasat
v EU“ vydané dne 30/01/2020 uvádí, že AMP postupuje, i když pomalu, hlavně
směrem na jihozápad. V období od listopadu 2018 do října 2019 byla nákaza
potvrzena na Slovensku, v Srbsku, západním Polsku a Belgii. Experti EFSA
poukazují na nekontrolovatelný pohyb prasat i osob a špatnou biologickou
ochranu i identifikaci chovů.
Více informací zde.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / WELFARE ZVÍŘAT (09/02/2020) Evropská komise
vyzvala Rakousko k ukončení praktik kupírování ocásků prasatům

Evropská komise vyzvala Rakousko k zákazu kupírování ocásků prasatům. Dle
nedávného auditu je tato praxe v Rakousku stále běžná i přesto, že dle právních
předpisů EU není kupírování ocásků prasat povoleno z důvodu welfare zvířat.
Výjimkou je preventivní kupírování k zabránění kousání ocásků způsobené
stresem prasat. Příslušné rakouské orgány také nepřijaly žádná konkrétní
opatření k zastavení kupírování ocásků a nezavedly příslušné právní předpisy EU
do svých národních předpisů. Audity provedené v roce 2019 ale ukázaly, že
kupírování ocásků je nadále využíváno v celé EU. Komise proto vytvořila pracovní
dokument s doporučeními členským státům k ukončení této praktiky.
Více informací zde.

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN (09/02/2020) Glyfosát není
podle hodnocení Americké Agentury pro ochranu životního prostředí látkou
karcinogenní
Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) dospěla na základě
přezkoumání dostupných vědeckých zjištění k závěru, že glyfosát není látkou
karcinogenní. Ve svém posudku zveřejněném dne 30/01/2020 agentura uvádí, že
neidentifikovala žádná rizika vyplývající z expozice glyfosátu – pokud se herbicid
používá dle doporučení, neexistují žádná rizika pro lidské zdraví. Potenciální
ekologické riziko existuje u savců a ptáků, pokud se nachází v oblasti aplikace či
blízkém okolí. Riziko pro suchozemské a vodní rostliny existuje následkem
vlivu roznesení postřiku větrem. Podle EPA je proto nutné změnit návody k použití
s omezením míst možného použití a stanovit úroveň ochrany před postřikem.
Více informací zde.

BREXIT (09/02/2020) Evropská unie nabízí Británii dohodu o obchodu
s nulovými tarify
Evropská unie nabízí Velké Británii (UK) ambiciózní dohodu o volném obchodu –
nabídka zahrnuje nulové tarify a kvóty na veškeré zboží vstupující na jednotný
trh. EU bude trvat na dohodě o rybolovu se vzájemným přístupem na trhy a do
vod, a s definovanými podílovými kvótami, které by bylo možné změnit pouze se
souhlasem obou stran. Tato dohoda by musela být uzavřena do 01/07/2020, aby
bylo možné včas určit rybolovná práva v prvním roce po přechodném období. V
oblasti obchodu se zemědělskými produkty požaduje Komise partnerství
překračující rámec dohody Světové obchodní organizace (WTO) o sanitárních a
fytosanitárních opatřeních a uznání kontrol v oblasti udržitelných potravinových
systémů včetně dobrých životních podmínek zvířat. Doporučení Komise bylo
předloženo Radě, Rada pro obecné záležitosti by měla dne 25/02/2020 udělit
mandát pro vyjednávání o dohodě. První formální setkání vyjednávacích týmů EU
a UK je očekáváno začátkem března 2020.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA (09/02/2020) Evropská komise
vydala Nařízení týkající se doplňkových látek; látek pro odstavená selata,
prasnice a dojnice; látek pro výkrm kuřat; látek pro jehňata a koně; látek pro
výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice; látek pro výkrm a chov všech druhů
prasat kromě prasnic; přípravků na ochranu rostlin; doplňkových látek pro
odstavená selata a výkrm prasat; doplňkových látek pro výkrm krůt, odchov
krůt, odchov kuřat a odchov jiných druhů drůbeže; povolení pro odchov
kuřat a kuřic, odchov krůt a nosnic a sající selata; ochranných opatření v
souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8
Komise vydala dne 04/02/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/146 ze dne
3. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 333/2010, prováděcí nařízení
(EU) 2017/2312, prováděcí nařízení (EU) 2018/1081, prováděcí nařízení (EU)
2016/897, prováděcí nařízení (EU) 2019/893 a nařízení (EU) č. 184/2011, pokud
jde o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové
látky. Dostupné zde.
Komise vydala dne 04/02/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/147 ze dne
3. února 2020 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako
doplňkové látky pro odstavená selata, prasnice (neboť má přínos pro sající
selata) a dojnice a o změně nařízení (ES) č. 2148/2004, (ES) č. 1288/2004 a (ES)
č. 1811/2005 (držitel povolení S.I. Lesaffre). Dostupné zde.
Komise vydala dne 05/02/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/148 ze dne
3. února 2020 o povolení robenidinu hydrochloridu (Robenz 66G) jako doplňkové
látky pro výkrm kuřat a o změně nařízení (ES) č. 1800/2004 (držitel povolení
Zoetis SA). Dostupné zde.
Komise vydala dne 05/02/2020 Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/149 ze dne
4. února 2020 o obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako
doplňkové látky pro jehňata a koně a o zrušení nařízení (ES) č. 1293/2008 a (ES)
č. 910/2009 (držitel povolení Danstar Ferment AG, v Unii zastoupená Lallemand
SAS). Dostupné zde.
Komise vydala dne 05/02/2020 Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/150 ze dne
4. února 2020 o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii CGMCC
12056 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm,
snášku nebo odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Andrés
Pintaluba S.A.). Dostupné zde.
Komise vydala dne 05/02/2020 Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/151 ze dne
4. února 2020 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM I-462 jako
doplňkové látky pro výkrm a chov všech druhů prasat kromě prasnic, všechny
druhy ptactva, všechny druhy ryb a všechny korýše a o zrušení nařízení (ES) č.
911/2009, (EU) č. 1120/2010 a (EU) č. 212/2011 a prováděcích nařízení (EU) č.

95/2013, (EU) č. 413/2013 a (EU) 2017/2299 (držitel povolení Danstar Ferment
AG, zastoupený v Unii společností Lallemand SAS). Dostupné zde.
Komise vydala dne 05/02/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/152 ze
dne 3. února 2020, kterým se Rumunsku zakazuje opakovaně udělovat povolení
podle čl. 53 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 pro přípravky na ochranu rostlin
obsahující účinnou látku klothianidin nebo imidakloprid pro použití u plodiny
Brassica napus proti škodlivým organismům Phyllotreta spp. nebo Psylliodes spp.
(oznámeno pod číslem C(2002) 458). Dostupné zde.
Komise vydala dne 05/02/2020 Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2020/153 ze
dne 3. února 2020, kterým se Litvě zakazuje opakovaně udělovat povolení podle
čl. 53 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 pro přípravky na ochranu rostlin
obsahující účinnou látku thiamethoxam pro použití u řepky jarní proti škodlivým
organismům Phyllotreta spp. a/nebo Psylliodes spp. (oznámeno pod číslem
C(2020) 464). Dostupné zde.
Komise vydala dne 06/02/2020 Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/159 ze dne
5. února 2020 o obnovení povolení Enterococcus faecium DSM 7134 jako
doplňkové látky pro odstavená selata a výkrm prasat a o zrušení nařízení (ES) č.
538/2007 (držitel povolení Lactosan Starterkulturen GmbH & Co). Dostupné zde.
Komise vydala dne 06/02/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/160 ze dne
5. února 2020 o povolení přípravku z oreganového oleje, kmínového oleje,
karvakrolu, methylsalicylátu a L-mentolu jako doplňkové látky pro odstavená
selata (držitel povolení Biomin GmbH). Dostupné zde.
Komise vydala dne 06/02/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/161 ze dne
5. února 2020 o obnovení povolení látky Bacillus subtilis DSM 17299 jako
doplňkové látky pro výkrm kuřat a o zrušení nařízení (ES) č. 1137/2007 (držitel
povolení Chr. Hansen A/S). Dostupné zde.
Komise vydala dne 06/02/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/162 ze dne
5. února 2020 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako
doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený
společností Lallemand SAS. Dostupné zde.
Komise vydala dne 06/02/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/163 ze dne
5. února 2020 o povolení přípravku muramidázy z Trichoderma reesei DSM
32338 jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, odchov kuřat a odchov
jiných druhů drůbeže (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd., v Unii
zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o). Dostupné zde.
Komise vydala dne 06/02/2020 Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/164 ze dne
5. února 2020 o povolení 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)
jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva a všechny druhy prasat a o
zrušení nařízení (ES) č. 379/2009 (držitel povolení Danisco (UK) Ltd, podnikající
pod názvem Danisco Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor

International B. V. Dostupné zde.
Komise vydala dne 06/02/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/165 ze dne
5. února 2020 o povolení endo-1,4-β – mannosidasy z Paenibacillus lentus DSM
32052 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, pro odchov kuřat a kuřice, výkrm
nebo odchov krůt a pro menšinové druhy drůbeže a o zrušení nařízení (ES) č.
786/2007 (držitel povolení Elanco GmbH). Dostupné zde.
Komise vydala dne 06/02/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/166 ze dne
5. února 2020 o obnovení povolení 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe
(ATCC 5233) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, výkrm
kachen, odstavená selata, výkrm prasat a prasnice a o zrušení nařízení (ES) č.
785/2007 (držitel povolení Danisco (UK) Ltd, podnikající pod názvem Danisco
Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor International B.V.
Dostupné zde.
Komise vydala dne 07/02/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/172 ze dne
6. února 2020 o obnovení povolení 3-fytázy z Aspergillus niger (CBS 101.672)
jako doplňkové látky pro odstavená selata, výkrm prasat, prasnice, výkrm kuřat,
výkrm krůt, nosnice, kachny a všechny ostatní menšinové druhy ptactva a
okrasné ptactvo, o novém povolení pro odchov kuřat a kuřice, odchov krůt a
nosnic a sající selata a o zrušení nařízení (ES) č. 243/2007, (ES) č. 1142/2007,
(ES) č. 165/2008, (ES) č. 505/2008 a (EU) č. 327/2010 (držitel povolení BASF
SE). Dostupné zde.
Komise vydala dne 07/02/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/175 ze
dne 6. února 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47
o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
podtypu H5N8 v určitých členských státech. Dostupné zde.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

10/02/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
10/02/2020 – Nový Negobox k Víceletému finančnímu rámci
13-14/02/2020 – Praesidia Copa a Cogeca
17-18/02/2020 – Prezentace návrhu k přechodnému období v rámci COMAGRI
19/02/2020 – Sdělení Evropské komise k digitalizaci
20/02/2020 – Evropský Summit – Víceletý finanční rámec

24/02/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
24/02/2020 – Konference na vysoké úrovni k Společné zemědělské politice,
Polsko
25/02/2020 – Termín pro předložení pozměňovacích návrhů v EP k přechodnému
období
02/03/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
04/03/2020 – Zveřejnění Akčního plánu pro oběhovou ekonomiku
04/03/2020 – Legislativa EU pro klima
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
31/03/2020 – Zveřejnění Strategie Farm to Fork
31/03/2020 – Zveřejnění Strategie EU pro biodiverzitu
06/04/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
15-16/04/2020 – Praesidia Copa a Cogeca
21/04/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
27-28/04/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství
28/04/2020 – Hlasování v COMAGRI k přechodnému období
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
15-18/06/2020 – Hlasování v plénu EP k přechodnému období (možnost 1)
15-18/06/2020 – Hlasování v plénu k SZP po roce 2020 (možnost 1)
18-19/06/2020 – Praesidia Copa a Cogeca
22/06/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
29-30/06/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství
01/07/2020 – Německé předsednictví
06-09/07/2020 – Hlasování v plénu EP k přechodnému období (možnost 2)
06-09/07/2020 – Hlasování v plénu k SZP po roce 2020 (možnost 2)
Srpen 2020 – Posouzení dopadů Evropské komise k Legislativě EU pro klima
Září–Prosinec 2020 – Hlasování v plénu k SZP po roce 2020 (možnost 3)
Září–Prosinec 2020 – Trialogy EP, EK a Rady k SZP po roce 2020 (odhad)
01/2021 – Portugalské předsednictví
2021 – Přechodné období SZP (2021, 2021-2022)

