Vážení čtenáři a příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,
v dnešní relaci Evropského zpravodajství (EZ) z 9. týdne letošního roku máte možnost se
seznámit se závažnými informacemi, které jenom podtrhují pokračující nejasnosti a rozpory
v přípravě základních dokumentů pro nové rozpočtové období EU 2021 – 2027 a z nich
vycházející Společnou zemědělskou politiku EU – viz naše informace z 24. února t.r.
Dá se konstatovat, že výstupy Evropské komise jsou nereálné a tomu bohužel odpovídá stav
jejich rozpracování – není hotovo a dohodnuto nic. Například Víceletý finanční rámec
(rozpočet EU 2021 – 2027), kdy další pokus o dohodu bude na zasedání Evropského Summitu
(Evropská Rada) 26 – 27.3.2020). To vše za stavu, kdy čtyři státy EU odmítají navýšení
národních příspěvků do unijního rozpočtu, což je nutná podmínka jeho naplnění, přičemž
jeden z nich odmítá o tom vůbec jednat – viz EZ, Zprávy v plném znění.
Rozpory přináší i návrhy Evropské komise na zavedení různých „ekologických daní“ –
například na plastové obaly.
Je nutné upozornit na zvyšující se tlak environmentálních organizací na snížení produkce
masa, mléka a mléčných výrobků, vajec a podporu extenzívního zemědělství!
V nadcházejících měsících je navíc třeba počítat s ekonomickými a obchodními dopady
celosvětově se šířícího koronaviru a pokračující špatnou nákazovou situaci (ptačí chřipka).
Čína omezuje importy potravin z Evropy.
Z dalších limitujících opatření a politik Evropské komise je třeba připomenout připravovanou
Evropskou legislativu pro klima k dosažení klimatické neutrality, vyjednávání obchodních
podmínek s Velkou Británií po Brexitu.
Z uvedených naznačených faktů vyplývá reálné nebezpečí ztráty konkurenceschopnosti
evropského zemědělství a sílící dojem o neschopnosti Evropské Komise kumulující se
problémy efektivně řešit.
V Mostě dne 6. března 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 / VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Čtyři státy Evropské
Unie stále odmítají navýšení národních příspěvků do unijního rozpočtu
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Organizace zastupující
obalový průmysl odmítly návrh na zavedení daně na plasty; podle alokací pro
jednotlivé členské státy by největší daň měla odvádět Francie a Německo
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK Evropská komise by v rámci strategie
Farm to Fork mohla realizovat studii k posouzení ekonomických, environmentálních a
společenských dopadů produkce a spotřeby nejčastěji konzumovaných potravin na
trhu
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK Místopředseda Výboru Evropského
parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova vznesl směrem ke Komisi dotazy
týkající se podpory produkce rostlinných alternativ živočišných výrobků a možností
omezení spotřeby masa
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK Environmentální organizace žádají
Evropskou komisi o snížení produkce a spotřeby masa, mléčných výrobků a vajec
v rámci strategie Farm to Fork
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK Veřejná konzultace k Farm to Fork:
nové příspěvky podporují redukci produkce živočišných výrobků, produkci
alternativních zdrojů proteinů, redukci potravinového odpadu, ale i objasnění plánů
Komise více do detailů
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP Ministři zemědělství z východních a
středních zemí Evropské Unie podpořili zachování rozpočtu pro Společnou
zemědělskou politiku minimálně na současné úrovni
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP Zvláštní výbor pro zemědělství
diskutoval o Společné zemědělské politice, většina zástupců podpořila dvouleté
přechodné období
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP / VOLBY Volby na Slovensku vyhrála
opozice, opoziční demokratické strany by mohly podpořit i zastropování přímých
plateb na konečného uživatele

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Evropská komise
připravuje Akční plán pro oběhové hospodářství, zahrnuta by mohla být revize
směrnice o ekodesignu i zavedení opatření s cílem redukce nadměrného používání
obalových materiálů, polymerů či mikroplastů
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / KLIMA Evropská komise zveřejní Evropskou legislativu
pro klima společně se Strategií pro průmysl dne 04/03/2020, cílem bude dosažení
klimatické neutrality do roku 2050
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / KLIMA Evropská unie by měla podle Euroskupiny
nasměrovat veřejné investice do ekologických projektů s cílem posílit boj proti
změnám klimatu
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY Španělsko schválilo
opatření pro reformu zákona o potravinovém řetězci včetně implementace evropské
směrnice o nekalých obchodních praktikách
POTRAVINY Evropský výbor pro bezpečnost potravin zahájil veřejnou konzultaci
k obsahu polyfluoralkylových látek v potravinách
POTRAVINY Konzumace mléka může podle vědecké studie zvýšit riziko výskytu
rakoviny prsu u žen
ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN Výsledky přezkumu evropských
pravidel týkajících se endokrinních disruptorů budou zveřejněny v polovině letošního
roku
BREXIT Velká Británie zveřejnila vyjednávací pozici k obchodním vztahům
s Evropskou Unií po Brexitu, vyjednávání budou zahájena dne 02/03/2020
OBCHOD / NÁKAZY Čína omezila import drůbežího masa z Evropy kvůli obavám
z dalšího šíření ptačí chřipky
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA Evropská komise zveřejnila nařízení
týkající se všeobecných cel pro určité zemědělské produkty; použití kyseliny sorbové
k ozdobnému barvení vaječných skořápek; rozpočtu EU na rozpočtový rok 2020;
určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec; sójové hemicelulosy
jako potravinářské přídatné látky; a ochranných opatření v souvislosti s vysoce
patogenní influenzou ptáků
ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ:
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC (01/03/2020) Čtyři
státy Evropské Unie stále odmítají navýšení národních příspěvků do unijního
rozpočtu
Evropská Rada projednávala Víceletý finanční rámec v termínu 20-21/02/2020,
k závěru ale nedospěla. Příští Evropská Rada by měla proběhnout koncem března
2020, předseda Evropské Rady Charles Michel nyní bude muset zpracovat nový
negobox, dokument obsahující finanční alokace a konkrétní návrhy na některá

související opatření včetně zastropování či externí konvergence. Čtveřice členských
států EU – Rakousko, Dánsko, Švédsko, Nizozemí – ale stále odmítá navýšit
rozpočet EU nad 1 % HNP, stanovisko Nizozemí je nicméně velmi striktní, samotné
vyjednávání o navýšení rozpočtu odmítá. Maďarsko naopak podporuje navýšení
rozpočtu na téměř 1,3 % HNP. Navýšení na 1,3 % HNP podporuje i Evropský
parlament, který podle Manfreda Webera, předsedy největší politické frakce
Parlamentu EPP, nepodpoří stanovisko Rady, dokud nedojde k posunu směrem od
krácení rozpočtu EU.
Více informací zde.
ZEMĚDĚLSKÁ
POLITIKA
/
VÍCELETÝ
FINANČNÍ
RÁMEC (01/03/2020) Organizace zastupující obalový průmysl odmítly návrh
na zavedení daně na plasty; podle alokací pro jednotlivé členské státy by
největší daň měla odvádět Francie a Německo
Předseda Evropské Rady Charles Michel v polovině února potvrdil návrh na
zavedení daně na nerecyklovatelné plasty s cílem alokovat nové finanční zdroje pro
Víceletý finanční rámec EU po roce 2020. Přes 90 organizací zastupující obalový
průmysl včetně potravinářské FoodDrinkEurope ale v uplynulém týdnu zveřejnilo
společné stanovisko, ve kterém návrh na zavedení daně odmítá. Návrh by podle
organizací měl být buď stažen, nebo přezkoumán. Podle Evropské komise by daň
mohla vygenerovat 6,6 miliardy EUR ročně, organizace zastupující obalový průmysl
ale namítají, že implementace daně by vedla k nutnosti dodatečně posílit financování
ze strany průmyslu, který se již nyní snaží adaptovat se na nedávnou vlnu
legislativních změn. Podle organizací by rovněž mohlo dojít k navýšení poplatků
spojených s uplatněním odpovědnosti výrobce (EPR), přičemž případný zisk z daní
by nepomohl řešení problémů spojených s odpadem z obalových materiálů, protože
by byl nasměrován do obecného rozpočtu EU – nikoli na řešení konkrétních
relevantních výzev. Podle návrhu Evropské komise by největší daň odváděla Francie
(1,37 mld EUR), Německo (1,32 mld EUR), Itálie (0,84 mld EUR) a Španělsko (0,53
mld EUR). Česká republika by měla přispívat necelými 50 miliony EUR, Slovensko
necelými 30 miliony EUR (kalkulace dostupné zde).
Více informací zde
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK (01/03/2020) Evropská komise by
v rámci strategie Farm to Fork mohla realizovat studii k posouzení
ekonomických, environmentálních a společenských dopadů produkce a
spotřeby nejčastěji konzumovaných potravin na trhu
Evropská komise stále připravuje strategii Farm to Fork, která by měla být zveřejněna
na konci tohoto měsíce. V uplynulém týdnu se objevily další zatím nepotvrzené
informace o opatřeních, která by Komise do Strategie mohla zahrnout, a to včetně
zpracování studie k posouzení ekonomických, environmentálních a společenských
dopadů produkce a spotřeby nejčastěji konzumovaných potravin na trhu. Komise
zatím podle posledních informací neuvažuje o podpoře omezení produkce nebo
spotřeby některých potravin, zmiňovat by ale mohla podporu produkce rostlinných
alternativ živočišných výrobků. Komise by se dále měla zaměřit na snížení závislosti

na syntetických chemických pesticidech a na prevenci přehnojování půdy, nadále by
měl trvat zájem na rozšíření plochy ekologického zemědělství.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK (01/03/2020) Místopředseda
Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova vznesl
směrem ke Komisi dotazy týkající se podpory produkce rostlinných alternativ
živočišných výrobků a možností omezení spotřeby masa
První místopředseda Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj
venkova Francisco Guerreiro (PT, Zelení) odeslal dne 19/02/2020 písemný dotaz
směřovaný na Evropskou komisi stran rostlinných alternativ živočišných výrobků a
jejich podpory v rámci strategie Farm to Fork. Guerreiro uvedl, že podle Organizace
spojených národů (OSN) zemědělství v celosvětovém měřítku ohrožuje dosažení cíle
omezení oteplování planety na 1,5 °C, podle OSN by rovněž měla být podporována
rostlinná strava a udržitelně produkovaná živočišná produkce. Guerreiro v tomto
kontextu vznesl směrem ke Komisi tři dotazy: zda se Evropská komise bude v rámci
strategie Farm to Fork zabývat podporou rostlinné stravy, přičemž by se Komise
podle Guerreira měla vyvarovat používání nejasných pojmů jako je například
„udržitelnější strava“ či „alternativní zdroje bílkovin“, které vedou pouze k matení
spotřebitelů, obtížnému prosazení se rostlinné produkce, a další podpoře vysoce
znečišťujících podniků zaměřených na živočišnou produkci; zda se Komise bude řídit
doporučeními vědců, podle kterých je rostlinná strava ve srovnání s živočišnou
produkcí významně přívětivější i z hlediska dopadů na životní prostředí a klima, a
podle kterých by mělo dojít k redukci spotřeby masa; a zda bude Komise v rámci
strategie Farm to Fork zavádět motivace pro přechod zemědělců k rostlinné produkci
a opatření pro uvádění rostlinných výrobků na trhy v Evropské Unii. Evropská komise
zatím na dotaz neodpověděla. Guerreiro je prvním europoslancem v historii
Evropského parlamentu zvoleným za hnutí pro ochranu zvířat.
Více informací zde.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK (01/03/2020) Environmentální
organizace žádají Evropskou komisi o snížení produkce a spotřeby masa,
mléčných výrobků a vajec v rámci strategie Farm to Fork
Celkem dvacet nevládních environmentálních organizací zaslalo dne 25/02/2020
dopis adresovaný výkonnému místopředsedovi Evropské komise Fransi
Timmermansovi a komisařům pro zemědělství a rozvoj venkova (Wojciechowski), pro
zdraví a bezpečnost potravin (Kyriakides), a pro životní prostředí (Sinkevičius) dopis
s výzvou k podpoře snížení produkce a spotřeby masa, mléčných výrobků a vajec
v rámci strategie Farm to Fork. Environmentální organizace v dopise, který
podepsaly například WWF, BirldLife, Evropská environmentální kancelář, či
Greenpeace, uvádí, že Evropská komise doposud nezahrnula kroky s cílem omezit
produkci a spotřebu těchto potravin do připravované strategie Farm to Fork, která by
měla být zveřejněna na konci března 2020. Podle autorů dopisu v Evropě dochází
k nadměrné spotřebě masa, mléčných výrobků a vajec, produkce těchto potravin je
ale přitom velkou zátěží pro životní prostředí a klima. Organizace podpořily
extenzivní zemědělství, principy oběhového hospodářství, produkci alternativních a
rostlinných zdrojů proteinů, a odklon od průmyslového zemědělství. Více
informací zde.

Americká společnost Cargill v minulém týdnu potvrdila vstup na trh s rostlinnými
alternativami živočišných výrobků (zde).
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK (01/03/2020) Veřejná konzultace
k Farm to Fork: nové příspěvky podporují redukci produkce živočišných
výrobků, produkci alternativních zdrojů proteinů, redukci potravinového
odpadu, ale i objasnění plánů Komise více do detailů
Evropská komise dne 17/02/2020 zahájila veřejnou konzultaci k prvotnímu
dokumentu o směřování strategie Farm to Fork, konzultace bude otevřena do
16/03/2020. Do konzultace bylo aktuálně zasláno (k 01/03/2020) celkem 33
odpovědí, zatím nejvíce odpovědí bylo zasláno v posledních dvou dnech uplynulého
týdne. V nejnovějších příspěvcích zaznívá podpora objasnění nadcházejících plánů
v rámci strategie Farm to Fork více do detailů, přičemž provázanost Farm to Fork a
nástrojů Společné zemědělské politiky by měla být založena na vědeckých základech
(Německá aliance pro zemědělský výzkum, zde); ze strany Maltské podnikatelské
kanceláře pak podpora redukce potravinového odpadu a prevence vzniku
potravinového odpadu (zde). Nejrozsáhlejší příspěvek minulého týdne byl zaslán ze
strany Evropské vegetariánské unie, která požaduje redukci produkce a spotřeby
živočišné výroby a podporu produkce rostlinných bílkovin s cílem ulehčit dopadu na
klima a životní prostředí, zabránit negativním dopadům spotřeby živočišných výrobků
na zdraví (obezita, rakovina), a podpořit posílení welfare zvířat (zde).
Konzultace je dostupná zde.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP (01/03/2020) Ministři zemědělství
z východních a středních zemí Evropské Unie podpořili zachování rozpočtu pro
Společnou zemědělskou politiku minimálně na současné úrovni
Polsko pořádalo dne 24/02/2020 ministerskou konferenci k Společné zemědělské
politice po roce 2020, konference se zúčastnili ministři zemědělství ze zemí východní
a střední Evropy. Konference se zúčastnil i polský prezident Andrzej Duda, komisař
pro zemědělství a rozvoj venkova Janusz Wojciechowski, a ministři zemědělství CZ,
HU, LT, LV, EE, BG, RO a PL. Ministři diskutovali o SZP v kontextu Evropské zelené
dohody a stále probíhajících diskusí o výši rozpočtu EU po roce 2020. Cíle nové
Evropské zelené dohody by podle ministrů mohly ohrozit životaschopnost
evropského zemědělského systému, pokud nebude pro zemědělskou politiku zajištěn
adekvátní rozpočet. Ministři v tomto kontextu odmítli krácení rozpočtu pro SZP a
podpořili jeho zajištění alespoň na stávající úrovni. Ministři rovněž podpořili dosažení
externí konvergence přímých plateb, její dosažení je podle ministrů opodstatněné
nejen vzhledem k vyrovnávání rozdílů produkčních nákladů v rámci členských zemí
EU, ale i vzhledem k cílům Evropské zelené dohody, které by měly platit pro všechny
členské země EU (proti externí konvergenci se staví GR, CY, IT, BE, DK, SI, a NL).
Více informací zde.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP (01/03/2020) Zvláštní výbor pro
zemědělství diskutoval o Společné zemědělské politice, většina zástupců
podpořila dvouleté přechodné období

Zvláštní výbor pro zemědělství (SCA), orgán, který připravuje práci Rady pro
zemědělství a rybolov, zejména pokud jde o záležitosti související se SZP, a který je
složen z úředníků ze stálých zastoupení nebo ministerstev členských států
zodpovědných za SZP, diskutoval dne 24/02/2020 o Společné zemědělské politice a
přechodném období. Přes dvacet členských států podpořilo zajištění dvouletého
přechodného období pro SZP, pouze Estonsko, Finsko, Lotyšsko a Portugalsko
podpořily návrh Evropského parlamentu na v první řadě co nejkratší (roční)
přechodné období, a až v případě nutnosti jeho prodloužení na dva roky. Podle
zástupců chorvatského předsednictví je nyní pravděpodobnější zavedení dvouletého
přechodného období, a to vzhledem k faktu, že se Evropská Rada v druhé polovině
února nedohodla na rozpočtu EU po roce 2020.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP / VOLBY (01/03/2020) Volby na
Slovensku vyhrála opozice, opoziční demokratické strany by mohly podpořit i
zastropování přímých plateb na konečného uživatele
Parlamentní volby na Slovensku proběhly dne 29/02/2020, s celkem 25,03 % vyhrálo
opoziční hnutí OL´aNO, strana Smer-SD Roberta Fica skončila na druhém místě
s 18,29 %. Třetí místo obsadilo hnutí Sme Rodina s celkem 8,24 % hlasů. Garanti
pro zemědělství jednotlivých demokratických opozičních politických stran a hnutí se
dne 17/02/2020 dohodli na vzájemné spolupráci v případě úspěchu ve volbách.
Gestor pro zemědělství hnutí Sme Rodina Jaroslav Karahuta uvedl, že hnutí Sme
Rodina bude prosazovat opatření na dosažení potravinové soběstačnosti a zvýšení
životní úrovně venkovského obyvatelstva. Podle Karahuty by proto jedním
z ekonomických opatření při nastavení Společné zemědělské politiky po roce 2020
mohlo být zavedení povinného zastropování přímých plateb a vyplácení podpory na
konečného uživatele, což by mělo pomoci zejména malým zemědělcům.
Více informací zde a zde.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (01/03/2020) Evropská
komise připravuje Akční plán pro oběhové hospodářství, zahrnuta by mohla
být revize směrnice o ekodesignu i zavedení opatření s cílem redukce
nadměrného používání obalových materiálů, polymerů či mikroplastů
Evropská komise by v příštím týdnu měla předložit Akční plán pro oběhové
hospodářství. Podle uniklých nedokončených návrhů Komise do Akčního plánu
zahrne kromě elektroniky či textilu i obalové materiály, plasty, či potraviny. Komise
rovněž uvažuje o případné revizi směrnice o ekodesignu s cílem posílit trvanlivost,
opakovanou použitelnost, opravitelnost, snížit uhlíkovou a ekologickou stopu, posílit
kvalitu recyklovaných materiálů, umožnit vysoce kvalitní recyklaci, a omezit
jednorázové použití výrobků. Stran obalových materiálů Komise plánuje posílit
povinné základní požadavky na obaly, které budou povolovány na trhu EU, a zváží
zavedení dalších opatření se zaměřením na redukci nadměrného používání
obalových materiálů, redukci odpadu vzniklého používáním obalů, zváží zákaz
používání některých obalových materiálů pro použití v konkrétních případech
(například u obalů u ovoce a zeleniny), a zaměří se na redukci používaných
polymerů. Komise rovněž zváží zavedení harmonizovaného evropského značení
s cílem usnadnit třídění obalového odpadu. Stran plastů Evropská komise bude cílit
na redukci výskytu mikroplastů – zákaz záměrného dodávání mikroplastů;

harmonizace pravidel pro neúmyslný výskyt mikroplastů; a zavedení systému
označování a certifikace mikroplastů. Komise bude rovněž usilovat o posílení role
bioplastů, biologicky rozložitelných a kompostovatelných plastů. Stran potravin
Komise bude cílit redukci potravinového odpadu napříč potravinovým dodavatelským
řetězcem.
Více informací zde, uniklá verze z 17/02/2020.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / KLIMA (01/03/2020) Evropská komise zveřejní
Evropskou legislativu pro klima společně se Strategií pro průmysl dne
04/03/2020, cílem bude dosažení klimatické neutrality do roku 2050
Evropská komise by dne 04/03/2020 měla zveřejnit novou Evropskou legislativu pro
klima, a to společně se Strategií pro průmysl. Legislativa pro klima by podle
předchozích vyjádření Evropské komise měla stanovovat závazný cíl dosažení
klimatické neutrality do roku 2050, a měla by stanovovat další klimatické cíle, kterých
by mělo být dosaženo do roku 2030 a 2050. V kontextu Evropské legislativy pro
klima by Komise rovněž měla realizovat přezkum veškeré související legislativy, která
se dotýká klimatu, nebo která upravuje sektory, které mají na klima dopad (včetně
směrnice pro obnovitelné zdroje energie). Revize by měla být hotova do června
2021. Strategie pro průmysl by měla udávat cestu k transformaci evropského
průmyslu směrem k ozelenění a digitalizaci. Strategie bude vyžadovat úplné zapojení
evropského průmyslu, bude se soustředit na robotiku, digitalizaci, či nanotechnologie.
Strategie pro průmysl by měla navrhovat opatření, která průmyslu využít příležitostí
spojených s recyklací či efektivnějším využíváním zdrojů.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / KLIMA (01/03/2020) Evropská unie by měla podle
Euroskupiny nasměrovat veřejné investice do ekologických projektů s cílem
posílit boj proti změnám klimatu
Euroskupina je neformálním orgánem EU, v jehož rámci ministři členských států
eurozóny jednají o záležitostech týkajících se společných odpovědností souvisejících
s eurem (více o Euroskupině zde). Předseda Euroskupiny Mário Centeno v minulém
týdnu uvedl, že by Evropská unie měla nasměrovat veřejné investice do ekologických
projektů, aby pomohla boji proti změně klimatu a posílila ochranu životního prostředí.
Podle Centena musí existovat soulad mezi strategickými politickými prioritami
(investice do výzkumu a vývoje a plnění cílů v oblasti klimatu) a hospodářskými
politikami.
Rozhovor s Máriem Centenem k dispozici zde.
ZEMĚDĚLSKÁ
POLITIKA
/
NEKALÉ
OBCHODNÍ
PRAKTIKY (01/03/2020) Španělsko schválilo opatření pro reformu zákona o
potravinovém řetězci včetně implementace evropské směrnice o nekalých
obchodních praktikách
Španělská vláda schválila v uplynulém týdnu opatření, která budou součástí reformy
zákona o potravinovém řetězci. Opatření zahrnující i implementaci evropské
směrnice o nekalých obchodních praktikách musí nyní schválit sněmovna. Součástí
reformy je i opatření, které kupujícím v dodavatelském řetězci nařizuje zaplatit

prodávajícímu cenu, která je vyšší nebo se vyrovná skutečným výrobním nákladům
obchodovaného zboží. Obchodní řetězec, který prodá produkt pod cenou, musí
ztrátu vyrovnat na vlastní náklady. V případě, že by však produkt pod cenou i
zakoupil, je povinen zaplatit pokutu až ve výši 100.000 EUR. Jestliže se bude situace
opakovat, postih se může vyšplhat až do výše 1 milionu EUR. Opatření nicméně
nabízí výjimku u produktů, které podléhají rychlé zkáze. Propagační akce nabízející
například láhev oleje k nákupu dvou lahví saponátu zdarma, budou zakázány.
Součástí balíčku opatření je též klauzule, která udává povinnost zahrnout do smlouvy
mezi zemědělci a prvními kupci zemědělské produkce prohlášení, že dohodnutá
cena pokrývá výrobní náklady.
Více informací k dispozici zde.
POTRAVINY (01/03/2020) Evropský výbor pro bezpečnost potravin zahájil
veřejnou konzultaci k obsahu polyfluoralkylových látek v potravinách
Evropský výbor pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k obsahu
polyfluoralkylových látek (PFAS látek) v potravinách. EFSA ve svém stanovisku
navrhuje limit pro „skupinově tolerovaný týdenní příjem“ hlavních čtyř PFAS látek
hromadících se v těle. Mělo by se jednat o množství, které lze zkonzumovat, aniž by
bylo narušeno zdraví jedince. Potraviny s největším obsahem PFAS látek jsou pitná
voda, ryby, ovoce a vejce; PFAS se vyskytují například v obalových materiálech.
Veřejná konzultace je otevřena do 20/04/2020.
Veřejná konzultace k dispozici zde.
POTRAVINY (01/03/2020) Konzumace mléka může podle vědecké studie
zvýšit riziko výskytu rakoviny prsu u žen
Vědci z Loma Linda University of Health prezentovali v Mezinárodním deníku
epidemiologie výsledky pozorovací studie, ve které uvádí, že faktory spojené
s konzumací mléka mohou zvýšit riziko výskytu rakoviny prsu u žen až o 80 %.
Studie se po dobu 8 let zúčastnilo 53.000 zdravých žen, ze kterých 1.057 v průběhu
onemocnělo rakovinou prsu. Vědci jako možné vysvětlení uvádí obsah hormonů
v kravském mléce, které mohou riziko rakoviny prsu navyšovat. Další mléčné výrobky
by podle studie neměly mít na zdraví (vznik rakoviny) vliv.
Více informací zde.
ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN (01/03/2020) Výsledky přezkumu
evropských pravidel týkajících se endokrinních disruptorů budou zveřejněny
v polovině letošního roku
Výsledky přezkumu EU pravidel týkajících se endokrinních disruptorů budou
zveřejněny v polovině letošního roku, jak uvedli komisař pro životní prostředí
Virginijus Sinkevičius a komisařka pro zdraví Stella Kyriakides v dopise
environmentální skupině EDC Free Europe (Evropa bez endokrinních disruptorů).
Výsledky budou projednávány v říjnu 2020 na 2. Výročním fóru k endokrinním
disruptorům. Evropská komise rovněž připravuje pozměňovací návrh pro registrační
požadavky v Registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH), s cílem

zajistit, aby společnosti umisťující chemické látky na trh EU poskytovaly údaje o
endokrinních disruptorech obsažených ve svých prostředcích.
Dopis k dispozici zde.
BREXIT (01/03/2020) Velká Británie zveřejnila vyjednávací pozici k
obchodním vztahům s Evropskou Unií po Brexitu, vyjednávání budou zahájena
dne 02/03/2020
Velká Británie zveřejnila dne 27/02/2020 svou vyjednávací pozici k vyjednávání s EU,
pozice se začne projednávat dne 02/03/2020. Velká Británie nadále trvá na zajištění
takových obchodních podmínek EU-UK, které má Evropská unie s Kanadou či
Novým Zélandem. Britská vláda ale odmítá, aby zákony státu musely být v souladu
s právními předpisy EU. Velká Británie by mohla usilovat o komplexní dohodu o
volném obchodu s EU a zachování standardů sanitárních a fytosanitárních opatření.
Britská národní unie zemědělců NFU vyjádřila v kontextu nadcházejícího vyjednávání
o obchodních dohodách obavu z budoucích vztahů s USA – NFU se obává, že
Británie ve snaze zajistit obchodní dohody se zbytkem světa otevře hranice
produktům a potravinám, na které se nebudou vztahovat stejně vysoké požadavky,
jako na produkty místní, což by mohlo ohrozit konkurenceschopnost domácí
produkce.
Více informací zde.
OBCHOD / NÁKAZY (01/03/2020) Čína omezila import drůbežího masa
z Evropy kvůli obavám z dalšího šíření ptačí chřipky
Čína omezila import drůbežího masa z Evropy kvůli obavám z dalšího šíření ptačí
chřipky. Čína dne 21/02/2020 zakázala import drůbežích produktů ze Slovinska,
Maďarska, Německa a Ukrajiny. V Číně se v posledním měsíci vyskytla nákaza ptačí
chřipky v provinciích Sichuan, Hunan a Xinjiang, v Evropě byly v nedávné době
nahlášeny případy ohnisek ptačí chřipky v například Bulharsku, České republice a
Německu.
Více informací zde.
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA (01/03/2020) Evropská komise
zveřejnila nařízení týkající se všeobecných cel pro určité zemědělské produkty;
použití kyseliny sorbové k ozdobnému barvení vaječných skořápek; rozpočtu
EU na rozpočtový rok 2020; určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího
masa a vajec; sójové hemicelulosy jako potravinářské přídatné látky; a
ochranných opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
Komise dne 25/02/2020 zveřejnila Opravu nařízení Rady (EU) 2019/2197 ze dne 19.
prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení
všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a
průmyslové výrobky. Dostupné zde.
Komise dne 27/02/2020 zveřejnila Nařízení Komise (EU) 2020/268 ze dne 26. února
2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

1333/2008, pokud jde o použití kyseliny sorbové (E 200) v kapalných barvicích
přípravcích k ozdobnému barvení vaječných skořápek. Dostupné zde.
Komise dne 27/02/2020 přijala souhrnný rozpočet Evropské Unie (EU, Euratom)
2020/227 na rozpočtový rok 2020 s konečnou platností. Dostupný zde.
Komise dne 28/02/2020 zveřejnila Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/277 ze dne
26. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení
reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.
Dostupné zde.
Komise dne 28/02/2020 zveřejnila Nařízení Komise (EU) 2020/279 ze dne 27. února
2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1333/2008, pokud jde o používání sójové hemicelulosy (E 426). Dostupné zde.
Komise dne 28/02/2020 zveřejnila Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/281 ze
dne 27. 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
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
04/03/2020 – Strategie EU pro průmysl
09/03/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
16/03/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
18/03/2020 – Možný vstup zvláštních cel na zemědělskou produkci EU (ze strany
USA, ve výši 25 %, v souvislosti s případem dotací pro Airbus) v platnost
23-24/03/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství (reforma SZP, přechodná
opatření)
25/03/2020 – Zveřejnění Strategie Farm to Fork (tbc)
25/03/2020 – Zveřejnění Strategie EU pro biodiverzitu (tbc)
26-27/03/2020 – Evropský Summit (Evropská Rada), Brusel
30/03/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel
31/03/2020 – Zveřejnění Strategie Farm to Fork (tbc)

31/03/2020 – Zveřejnění Strategie EU pro biodiverzitu (tbc)
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
18-19/06/2020 – Evropský Summit (Evropská Rada)
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)

