
Vážení čtenáři a příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,

V dnešní, z technických důvodů opožděné relaci Evropského zpravodajství (EZ) z 10. týdne 
letošního roku vám předkládáme doposud nejzávažnější informace, které jenom dokumentují 
velmi složitou situaci při přípravě nového rozpočtového období EU 2021 – 2027.

V této chvíli, kdy probíhá začátek přechodného období, v jehož průběhu by měl být sestaven 
rozpočet EU, dále dohodnuta a schválena konečná podoba Společné zemědělské politiky, 
veškeré programy EU není hotovo nic a je nebezpečí, že se jednání a dohody směřující 
k normálnímu chodu EU rozpadnou a budeme se vyrovnávat s dříve nepoznasnými provizorii.

Důvodem nejistého stavu s nejistou predikcí je současná celosvětová pandemie koronaviru, 
která začíná paralyzovat hospodářství všech zemí světa, která přinese ekonomickou recesi, 
sníží výrobu obecně a naproti tomu zvýší nezaměstnanost a nezastaví migrační pohyb směrem 
do Evropy. Jinými slovy budou chybět zdroje.

Přímo proti těmto objektivním skutečnostem jde „zelená politika“ EU, konkrétně Evropská 
zelená dohoda, která je právě nyní prezentovaná a která nereaguje na dynamické změny 
v celosvětové ekonomice, v Evropě, která je dnes epicentrem pandemie koronaviru, zvlášť.

Přímo proti naznačeným nepříznivým skutečnostem působí, respektive umocňuje je 
neschopnost Evropské komise v čele s předsedkyní Ursulou von der Layenovou adekvátně 
reagovat. 

Je třeba, aby si každý příjemce našeho Evropského zpravodajství každý týden pečlivě
prostudoval naše do češtiny přeložené aktuality a měl tak základní informace o možném 
vývoji. Vývoji, který bude velmi složitý, ve kterém bude sílit deziluze z Evropské unie, 
vývoje, který budou zneužívat různí populisté.

Bude třeba, abychom si zachovali selský rozum, chladnou hlavu a spoléhali hlavně sami na 
sebe, svou demokraticky zvolenou vládu a demokraticky v přímých volbách zvolenou hlavu 
státu.

Na druhé straně vidím pro nás, pro naše zemědělce, potravináře novou příležitost – potraviny 
se stávají fundamentem bezpečnosti státu a je na nás, jak této nové skutečnosti využijeme. 
Zvláště to platí v Ústeckém kraji, kde jsme společně dosáhli stavu, že do soutěže Regionální 
potravina Ústeckého kraje roku poslední roky přihlašuje své stále větší počet místních 
zpracovatelů, potravinářů a zemědělců. Konkrétně v minulém roce to bylo 179 výrobků. 
Stručná informace – jsme v tomto směru nejlepší v celé České republice.



Vážení čtenáři a příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,

než se dáte do čtení vybraných aktualit Evropského zpravodajství, kde se dozvíte  a například, 
že několik tisíc vědců chce překopat Společnou zemědělskou politiku, že Greenpeace 
požaduje snížení spotřeby masa v EU o 71% do roku 2030 (!!!), že Evropský účetní dvůr
vydal stanovisko, že dojde ke zpoždění startu Společné zemědělské politiky minimálně o 1 
rok (důvody jsem popsal na začátku tohoto úvodníku), tak je dobré si připomenout naše heslo, 
které zní:

„Je dobré v tomto nejistém světě mít svoje potraviny. Proto podporujme své zemědělce, 
dávejme přednost českým potravinám a požadujme od politiků, aby se problémy svých 
živitelů zabývali.“ 

V Mostě dne 16. března 2020 
Vydává: Okresní agrární komora Most - KIS Ústeckého kraje



EVROPSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – VYBRANÉ AKTUALITY

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NÍŽE

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Březnová Rada ministrů pro zemědělství a rybářství byla 
z důvodu šíření koronaviru zrušena, hrozí zpoždění ve vyjednávání o Společné 
zemědělské politice a rozpočtu EU; italská ministryně zemědělství upozornila na 
narušení fungování jednotného trhu v EU

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   Evropský účetní dvůr vydal stanovisko 
k přechodnému období Společné zemědělské politiky, podpořil kontinuitu a zajištění 
jasných pravidel

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   Skupina několika tisíc vědců 
zveřejnila stanovisko k Společné zemědělské politice a navrhla řadu zásadních změn 
ve struktuře politiky – upuštění od plateb na plochu ve prospěch plateb za 
poskytování veřejných statků, upuštění od plateb na produkci, a posílení podpory 
ekologického zemědělství

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   Evropská organizace ekologického 
zemědělství podpořila alokaci 70 % z rozpočtu pro Společnou zemědělskou politiku 
na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu

GREEN DEAL / FARM TO FORK   Strategie Farm to Fork by mohla být předložena 
se zpožděním, Komise by se mohla zaměřit na úpravu legislativy pro welfare zvířat, 
ale i na podporu rostlinných alternativ živočišných výrobků

GREEN DEAL / FARM TO FORK   Veřejná konzultace k Farm to Fork bude 
ukončena o půlnoci dne 16/03/2020, v uplynulém týdnu přispěvatelé podpořili změny 
v systému živočišné výroby, zaznělo ale i odmítnutí krácení rozpočtu pro Společnou 
zemědělskou politiku

GREEN DEAL / FARM TO FORK   Veřejná konzultace k Farm to Fork: Evropská 
komise shromažďuje i stanoviska k NutriScore

GREEN DEAL / FARM TO FORK   Greenpeace podpořilo redukci spotřeby masa 
v Evropské Unii o 71 % do roku 2030 a o 81 % do roku 2050

GREEN DEAL / OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ   Evropská komise zveřejnila Akční 
plán pro oběhové hospodářství, předloží závazné požadavky týkající se snížení 
nadměrného množství obalů i závazné požadavky na recyklovaný obsah plastů

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ   Velká Británie zavede daň na plasty

GREEN DEAL / STRATEGIE   Evropská komise zveřejnila Evropskou strategii pro 
průmysl, zváží úpravu pravidel hospodářské soutěže i kontrolu účelnosti vodítek pro 
státní podpory



GREEN DEAL / STRATEGIE   Evropská Komise představila Strategii pro malé a 
střední podniky s cílem usnadnit jejich přechod k udržitelnosti a digitalizaci  

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / KLIMA   Evropský úřad pro boj proti podvodům zařadil 
mezi priority boj proti nelegálnímu vývozu evropského odpadu do třetích zemí

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / KLIMA  Evropská komise zveřejnila pozvánku na 
seminář k uhlíkově neutrálnímu zemědělství, seminář proběhne v červnu 2020   

POTRAVINY   (15/03/2020)   Evropský úřad pro bezpečnost potravin: potraviny 
nepatří mezi zdroje šíření nákazy koronaviru COVID-19

POTRAVINY / PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI / OZNAČOVÁNÍ   Německá ministerstva 
a zástupci potravinářského průmyslu podepsali základní dohodu o redukci plýtvání 
potravinami; Německo informovalo Evropskou komisi o plánech na zavedení 
systému značení potravin NutriScore

POTRAVINY / PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI   Španělské Katalánsko schválilo nový 
zákon o potravinách s cílem snížit objem potravinového odpadu o 50 % do roku 2030

POTRAVINY / OBCHOD   Europoslanci vyzvali Komisi k přijetí výjimečných opatření 
na ochranu zemědělsko-potravinářského sektoru před cly ze strany Spojených států  

POTRAVINY / PROPAGACE   Platforma pro krátké potravinové dodavatelské 
řetězce představila nové webové stránky a online materiály

ROSTLINNÁ PRODUKCE / OCHRANA ROSTLIN   Evropské environmentální
organizace požadují zpřísnění pravidel pro rezidua pesticidů u dovážených potravin

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Veřejné konzultace: Komise stále přijímá zpětné vazby a 
stanoviska k Strategii Farm to Fork; k revizi směrnice o zdanění energie v rámci 
Green Dealu; k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích v rámci Green 
Dealu; k revizi seznamu látek v Nařízení pro bezpečnost potravin; k 
Nařízení evropské právní úpravy o ochraně klimatu; k evaluaci Právního rámce EU 
v rámci ozařování potravin; a k Evropském klimatickém paktu

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   Evropská komise vydala Nařízení 
týkající se chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení; cla 
pro některé druhy loupané rýže; patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8; vstupu 
masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie; 
udržitelného rybolovu a protokolu; drůbežích komodit v souvislosti s newcastleskou 
chorobou; Řeckem poskytnutých úrokových subvencí a záruk spojených s požáry v 
roce 2007; zaručených tradičních specialit; a veterinárních opatřeních pro tlumení 
afrického moru prasat



ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ:

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (15/03/2020)   Březnová Rada ministrů pro 
zemědělství a rybářství byla z důvodu šíření koronaviru zrušena; italská 
ministryně zemědělství upozornila na narušení fungování jednotného trhu 
v Evropské Unii

Březnová Rada ministrů pro zemědělství a rybářství byla zrušena (měla proběhnout 
v termínu 23/03/2020) z důvodu šíření koronaviru v EU, příště by se ministři 
zemědělství měli setkat až v rámci dubnové Rady ministrů v termínu 27/04/2020. 
Vzhledem k tomu, že poslední Rada ministrů proběhla v lednu 2020 (zrušena byla i 
únorová Rada), a vzhledem k nutnosti věnovat se nyní problematice šíření 
koronaviru v EU, hrozí další zpoždění v dosažení dohody k Víceletému finančnímu 
rámci (VFR) a Společné zemědělské politice. Podle některých informací by dohody 
k VFR a SZP mohlo být dosaženo až za německého předsednictví v druhé polovině 
roku 2020. Italská ministryně zemědělství Teresa Bellanova v kontextu šíření nákazy 
rovněž upozornila na riziko narušení fungování jednotného trhu EU – podle vyjádření 
italské ministryně došlo dne 11/03/2020 k zablokování dodávky potravin na hranicích 
Itálie a Chorvatska, komplikovaná je rovněž situace na hranicích s Rakouskem. 
Bellanova proto vyzvala Evropskou komisi k zajištění dodržování pravidel jednotného 
trhu v EU ze strany členských zemí. Evropská Rada (premiéři a prezidenti) zatím 
zrušena nebyla, měla by proběhnout v termínu 26-27/03/2020, na program jednání 
bylo zařazeno téma šíření koronaviru.
Více informací zde a zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   (15/03/2020)   Evropský účetní dvůr 
vydal stanovisko k přechodnému období Společné zemědělské politiky, 
podpořil kontinuitu a zajištění jasných pravidel

Evropský účetní dvůr (EÚD) dne 13/03/2020 vydal stanovisko k návrhu nařízení o 
přechodných ustanoveních týkajících se společné zemědělské politiky v roce 2021. 
Podle Evropského účetního dvora dojde ke zpoždění nové SZP minimálně o jeden 
rok, rychlé dosažení dohody mezi institucemi se ale zatím jeví jako poměrně 
nepravděpodobné, EÚD v tomto kontextu uvádí, že uplatňovat nový právní rámec a 
strategické plány SZP od roku 2022 by mohlo být obtížné. V rámci přechodného 
období by podle EÚD nemělo docházet k oslabování ambicí, ambice v oblasti 
životního prostředí a klimatu by měly být minimálně zachovány, v ideálním případě 
posilovány. Podle vyjádření EÚD je „potřeba urychleně začít se zlepšováním SZP“. 
EÚD podpořil prodloužení některých programů rozvoje venkova do 31/12/2021.
Více informací zde a zde.  

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   (15/03/2020)   Skupina několika tisíc 
vědců zveřejnila stanovisko k Společné zemědělské politice a navrhla řadu 
zásadních změn ve struktuře politiky – upuštění od plateb na plochu ve 
prospěch plateb za poskytování veřejných statků, upuštění od plateb na 
produkci, a posílení podpory ekologického zemědělství

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15188?utm
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/03/26-27/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INOP20_01/INOP_CAP_Provisional_measures_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_01/OP_CAP_Provisional_measures_CS.pdf


Skupina 3600 vědců z oblasti životního prostředí včetně zástupců českých univerzit 
zveřejnila v minulém týdnu stanovisko k Společné zemědělské politice, a vyzvala 
Evropskou komisi k realizaci zásadních změn ve struktuře SZP. Za nejvíce „urgentní“ 
označuje stanovisko upuštění od veškerých plateb vázaných na produkci, jejichž 
vyplácení v současnosti narušuje fungování jednotného trhu, ale vede i k vysoké 
produkci skleníkových plynů. Platby vázané na produkci podle vědců rovněž 
poskytují jen velmi malé množství veřejných statků. Přímé platby na plochu by pode 
stanoviska vědců měly být rovněž opuštěny, měly by být nahrazeny systémem 
podpor založeným na poskytování veřejných statků – v tomto kontextu vědci navrhují 
upuštění od veškerých plateb, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí a 
klima; posílení rozpočtu pro II. pilíř SZP; nastavení systému kofinancování pro I. pilíř 
a současně omezení kofinancování II. pilíře. Vědci rovněž vyzvali Komisi k zavedení 
opatření, která by vedla k omezení produkce skleníkových plynů – do tohoto bodu 
zařadili redukci podpor vyplácených na podporu intenzivní živočišné výroby; posílení 
podpor na obnovu lesů, mokřadů, či na obhospodařování zamokřených půd. Vědci 
dále apelují na zastavení trendu poklesu biodiverzity, minimálně 10 % z celkové 
plochy zemědělské půdy by proto podle nich mělo být vyčleněno na krajinné prvky, 
nárazníkové zóny, či půdu ponechanou ladem. Podporovány by rovněž měly být 
extenzivní pastviny. Studie dále zdůraznila, že mezinárodní obchod EU vede 
k negativním dopadům ve třetích zemích, což je třeba zvrátit a revidovat obchodní 
dohody. Studie byla rovněž konzultována ve spolupráci se slovenským 
europoslancem Michalem Wiezikem (EPP).
Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   (15/03/2020)   Evropská organizace 
ekologického zemědělství podpořila alokaci 70 % z rozpočtu pro Společnou 
zemědělskou politiku na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu

Evropská organizace ekologického zemědělství IFOAM zveřejnila dne 10/03/2020 
zprávu týkající se režimů pro klima a životní prostředí (tzv. eko-schémat) v rámci 
právě diskutované reformy Společné zemědělské politiky. Podle IFOAM mají eko-
schémata potenciál stát se účinným nástrojem k ozelenění a udržitelnosti evropského 
zemědělství, aby ale byl jejich potenciál naplněn, musí být umožněno adekvátní 
financování. IFOAM proto navrhuje alokovat na opatření v oblasti životního prostředí 
a klimatu minimálně 70 % z celkové obálky pro SZP. Nastavení eko-schémat budou 
mít na starosti členské státy, IFOAM v tomto směru navrhuje zaměřit se na podporu 
ekologického zemědělství, „konzervačního“ zemědělství, či na ochranu 
zemědělských oblastí s vysokou přírodní hodnotou.
Více informací zde.

GREEN DEAL / FARM TO FORK   (15/03/2020)   Strategie Farm to Fork by mohla 
být předložena se zpožděním, Komise by se mohla zaměřit na úpravu 
legislativy pro welfare zvířat, ale i na podporu rostlinných alternativ 
živočišných výrobků

Evropská komise by měla zveřejnit Strategii Farm to Fork na konci měsíce března 
(25/03/2020 – 31/03/2020), vzhledem k šíření koronaviru v Evropě ale hrozí i 
případné zpoždění. O odložení termínu pro předložení Strategie požádal i Výbor pro 

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pan3.10080
https://www.ifoam-eu.org/en/news/2020/02/10/press-release-new-ifoam-eu-report-highlights-role-cap-eco-schemes-incentivise


zemědělství a rozvoj venkova, který nyní kvůli koronaviru nemůže zasedat, naopak 
zachování termínu podpořil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin. Poslední informace hovoří o tom, že Komise bude usilovat o úpravu 
legislativy pro welfare zvířat, rovněž by se mohla rozhodnout přezkoumat pravidla 
podpory vázané na produkci, která je zejména v kontextu podpory produkce masa a 
mléčných výrobků velmi často kritizována z důvodu narušování jednotného trhu EU a 
velké zátěže na životní prostředí a klima. Evropská komise by se rovněž mohla 
přiklonit k posílení podpory na produkci rostlinných alternativ živočišných výrobků a 
snížení spotřeby masa. Stanovisko ke strategii Farm to Fork rovněž připravuje 
Evropský hospodářský a sociální výbor, stanovisko by mělo být dokončeno již 
v průběhu dubna či května 2020.

GREEN DEAL / FARM TO FORK   (15/03/2020)   Veřejná konzultace k Farm to 
Fork bude ukončena o půlnoci dne 16/03/2020, v uplynulém týdnu přispěvatelé 
podpořili změny v systému živočišné výroby, zaznělo ale i odmítnutí krácení 
rozpočtu pro Společnou zemědělskou politiku

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ke Strategii Farm to Fork dne 
17/02/2020, příspěvky je možné zasílat do půlnoci dne 16/03/2020. V rámci 
uplynulého týdne bylo do Konzultace zasláno přes 250 nových příspěvků, celkový 
počet příspěvků ke dni 15/03/2020 činil 330. Organizace CLITRAVI zastupující 
Evropský sektor zpracovatelů masa podpořila zajištění silného jednotného trhu a 
odmítla zjednodušující odklon od živočišných proteinů směrem k rostlinným 
alternativám (zde), naopak environmentální organizace WWF podpořila realizaci 
„drastických“ změn v současném systému živočišné výroby včetně dekoncentrace 
živočišné produkce (zde). Celkem devět organizací zastupujících producenty 
obalových materiálů a materiálů určených pro styk s potravinami zdůraznilo zásadní 
roli obalových materiálů v kontextu bezpečnosti a nezávadnosti potravin (zde). 
Zástupce z Nizozemí podpořil redukci živočišné výroby alespoň o 70 % (zde), 
zástupci německé environmentální organizace podpořili přesun od plateb na plochu 
ve prospěch plateb za poskytování veřejných statků (zde), zástupkyně polské 
organizace podpořila redukci spotřeby masa o 70 % do roku 2030 a o 80 % do roku 
2050 (zde). Z České republiky byla zaslána řada příspěvků odmítající krácení 
rozpočtu nebo další snižování produkce, zaslán byl i příspěvek kritizující většinu 
českých příspěvků z důvodu „koordinované lobby“ (zde). Stanovisko do konzultace 
zaslala i Slovenská potravinářská a agrární komora, která mimo jiné zdůraznila 
nutnost zajištění podpor pro živočišnou výrobu v regionech, kde je jí nedostatek 
(zde).
Veřejná konzultace k dispozici zde.

GREEN DEAL / FARM TO FORK   (15/03/2020)   Veřejná konzultace k Farm to 
Fork: Evropská komise shromažďuje i stanoviska k NutriScore

Evropská komise v rámci veřejné konzultace k Roadmap ke strategii Farm to Fork 
shromažďuje i stanoviska zúčastněných stran k možnému zavedení systému 
označování NutriScore. Strategie Farm to Fork by podle původního plánu měla být 
zveřejněna na konci března 2020, vyloučeno ale není její odložení z důvodu šíření 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy/F508793
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy/F508790
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy/F508784
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy/F508778
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy/F508767
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy/F508756
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy/F508676
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy/F508617
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy/F508617


koronaviru. Komise také souběžně se shromažďováním informací analyzuje výběr 
dobrovolných systémů značení používaných v EU včetně severského nutričního 
systému Keyhole, britského Traffic light, či již zmíněného Nutri-Score. V posledních 
měsících získalo Nutri-Score významnou podporu europoslanců, jeho zavedení 
rovněž v prosinci 2019 podpořili zástupci FR, LU, BE, HR, DK, NL, DE, SI a PT.

Více informací zde.

GREEN DEAL / FARM TO FORK   (15/03/2020)   Greenpeace podpořilo redukci 
spotřeby masa v Evropské Unii o 71 % do roku 2030 a o 81 % do roku 2050

Environmentální organizace Greenpeace v uplynulém týdnu podpořila redukci 
spotřeby masa v Evropské Unii o 71 % do konce roku 2030 a o 81 % do konce roku 
2050. Podle Greenpeace v současné době občané EU konzumují 1,58 kilo masa 
týdně, v roce 2030 by měla týdenní spotřeba dosahovat 460 gramů, klesnout by tedy 
měla více než o kilo týdně, v roce 2050 by měla klesnout až na 300 gramů masa 
týdně. Dosažení tohoto cíle by podle Greenpeace vedlo k snížení negativního 
dopadu živočišné výroby na životní prostředí a klima.

Více informací zde.

GREEN DEAL / OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ   (15/03/2020)   Evropská komise 
zveřejnila Akční plán pro oběhové hospodářství, předloží závazné požadavky 
týkající se snížení nadměrného množství obalů i závazné požadavky na 
recyklovaný obsah plastů

Evropská komise dne 11/03/2020 předložila Akční plán pro oběhové hospodářství, 
který je jednou z klíčových součástí Evropské zelené dohody. Evropská komise 
uvádí, že pomocí opatření týkajících se celého životního cyklu výrobků si nový plán 
klade za cíl připravit evropskou ekonomiku na zelenou budoucnost, zlepšit její 
konkurenceschopnost a zároveň chránit životní prostředí a spotřebitelům poskytnout 
nová práva. Akční plán by měl umožnit progresivní a nevratný přesun k udržitelnému 
ekonomickému systému, a měl by pomoci dosáhnout cíle klimatické neutrality do 
roku 2050. Jedním z nadcházejících kroků by měla být revize směrnice o 
Ekodesignu, která by měla zajistit, aby výrobky umisťované na trh měly posílenou 
životnost, opětovnou využitelnost, i opravitelnost. Směrnice o Ekodesignu by rovněž 
měla vést ke zvýšení podílu recyklovaných složek ve výrobcích, měla by umožnit 
vysoce kvalitní recyklovatelnost výrobků, a snížit jejich environmentální stopu. Dále 
by měla významně omezovat výrobky určené na jedno použití, zakázáno by mělo být 
ničení zboží, které je určeno k dlouhodobé spotřebě. S cílem posílit efektivitu 
směrnice o Ekodesignu by Komise měla v blízké době přijmout a implementovat 
Pracovní plán pro označování Ekodesignu, pracovní plán by měl platit pro období 
2020 – 2024. Komise v Akčním plánu dále uvádí, že by mělo dojít k revizi směrnice o 
průmyslových emisích (2010/75). Evropská komise v rámci Akčního plánu blíže 
identifikuje potřebné kroky v jednotlivých kategoriích včetně obalových materiálů, 
plastů, a potravin. Stran obalových materiálů Komise uvádí, že obalový odpad 

https://www.foodnavigator.com/Article/2020/03/11/Nutri-Score-debate-peaks-in-F2F-countdown-The-proliferation-of-FOP-labelling-schemes-is-fragmenting-the-single-market?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.foodnavigator.com/Article/2020/03/13/Greenpeace-urges-71-cut-in-meat-production-over-10-years?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=13-Mar-2020


v roce 2017 dosáhl rekordních 173 kilogramů na osobu, tento trend je nutné zvrátit. 
Komise proto plánuje revidovat Směrnici o obalech a obalových odpadech 
(94/62/EC) s cílem zajistit, aby veškeré obalové materiály do roku 2030 byly 
recyklovatelné nebo opětovně použitelné. Revize směrnice o odpadech by se měla 
zaměřit na redukci (nadměrného) používání obalových materiálů a obalového 
odpadu (Komise nastaví konkrétní cíle), na změnu designu obalových materiálů 
s cílem zajistit recyklovatelnost a opětovnou využitelnost (Komise zváží zákaz 
používání některých obalových materiálů pro některé účely), a na snížení 
komplexnosti obalových materiálů (včetně snížení počtu použitých materiálů a 
polymerů). Komise rovněž posoudí možnost zavedení celoevropského systému 
značení s cílem zjednodušit třídění obalových materiálů, a stanoví pravidla pro 
bezpečnou recyklaci plastových materiálů určených pro styk s potravinami (jiných 
než PET). Konkrétní opatření by měla být představena v roce 2021. 
Stran plastů Komise v Akčním plánu uvádí, že s cílem posílit využívání 
recyklovaných plastů a posílit udržitelné používání plastů Komise navrhne povinné 
požadavky pro podíl recyklovaného obsahu plastů i povinná opatření s cílem snížit 
objem obalového odpadu. Komise bude cílit i na snížení výskytu mikroplastů, a to 
skrze zákaz záměrného přidávání mikroplastů do výrobků, zavedení označování a 
certifikace mikroplastů, a harmonizaci metod pro měření obsahu nezáměrně 
obsažených mikroplastů. Komise rovněž předloží politický pracovní rámec pro 
značení a používání bioplastů a použití biologicky rozložitelných a 
kompostovatelných plastů. Konkrétní opatření by měla být představena v roce 2021. 
Stran potravin Komise navrhne závazný cíl pro redukci objemu potravinového 
odpadu, a zváží zavedení opatření s cílem posílit udržitelnost distribuce a spotřeby 
potravin. Komise rovněž – v rámci Akčního plánu – zváží zavedení označení 
„recyklováno v EU“ s cílem zabránit vývozu odpadu do třetích zemí. Akční plán by 
měl být financován ze zdrojů Kohezní politiky a Mechanismu pro spravedlivou 
transformaci. Cílem Evropské komise je rovněž podpořit přesun k oběhovému 
hospodářství ve světovém měřítku, proto Komise plánuje vypracovat Evropskou 
strategii pro plasty, která by měla sloužit jako základ pro celosvětovou dohodu 
k redukci plastů. Komise dále navrhne založení Světové aliance pro oběhové 
hospodářství, a bude zajišťovat, aby dohody o mezinárodním obchodu reflektovaly 
požadavky Komise na oběhové hospodářství.
Více informací zde a zde.

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ   (15/03/2020)   Velká Británie zavede daň na plasty

Velká Británie oznámila dne 11/03/2020 plán na zavedení národní daně na plasty, 
daň vstoupí v platnost v dubnu 2022. Daň se bude vztahovat na všechny 
zpracovatele i dovozce, jejichž výrobky obsahují méně než 30 % recyklovatelných 
materiálů, daň bude dosahovat 200 £ za tunu. Velká Británie má nicméně zájem 
ochránit malé podniky před negativními dopady zavedení daně, daň se proto bude 
vztahovat až na odpad o objemu od 10 tun výše.
Více informací zde a zde.

GREEN DEAL / STRATEGIE   (15/03/2020)   Evropská komise zveřejnila 
Evropskou strategii pro průmysl, zváží úpravu pravidel hospodářské soutěže i 
kontrolu účelnosti vodítek pro státní podpory

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_420
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/871799/Budget_2020_Web_Accessible_Complete.pdf?utm
https://www.foodnavigator.com/Article/2020/03/12/Industry-disappointed-after-UK-penalising-plastics-tax-confirmed?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=12-Mar-2020


Evropská komise dne 10/03/2020 předložila Sdělení ke Strategii EU pro průmysl. 
Podle Evropské komise by Strategie měla „evropskému průmyslu pomoci zvládnout 
dvojí transformaci, jednak na klimatickou neutralitu a jednak na vedoucí postavení v 
digitální oblasti. Cílem strategie je podpořit konkurenceschopnost Evropy a její 
strategickou autonomii v době, kdy se pohybují geopolitické desky a roste 
celosvětová konkurence.“ Evropská komise podle plánu, který je ve Strategii 
představen, plánuje vyhodnotit, revidovat a v případě potřeby i upravit pravidla 
hospodářské soutěže v EU (od roku 2021), a to včetně kontroly fúzí a kontroly 
účelnosti vodítek pro státní podpory. Komise ve své tiskové zprávě ke Strategii uvádí, 
že „vzhledem k tomu, že hospodářská soutěž naše podniky motivuje k dosahování 
nejlepších výsledků, probíhající přezkum pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže, 
včetně probíhajícího hodnocení kontroly spojování a kontroly účelnosti pokynů pro 
státní podporu, zajistí, aby naše pravidla byla vhodná pro účely ekonomiky, která se 
rychle mění a která se stále více digitalizuje a musí ve větší míře zahrnout ekologii a 
oběhovost.“
Více informací zde a zde.

GREEN DEAL / STRATEGIE   (15/03/2020)   Evropská Komise představila 
Strategii pro malé a střední podniky s cílem usnadnit jejich přechod 
k udržitelnosti a digitalizaci  

Evropská komise zveřejnila dne 10/03/2020 Strategii pro malé a střední podniky 
(SMes) s cílem zajistit jim podporu při jejich přechodu k udržitelnější ekonomice a 
digitalizaci. Strategie má posílit konkurenceschopnost 25 miliónů malých a středních 
podniků v EU, které zaměstnávají kolem 100 miliónů lidí. Navržená opatření včetně 
např. návrhu na odstranění regulačních a praktických překážek v podnikání, 
zpřístupnění rychlého financování, či návrhu alternativních možností řešení sporů 
mají usnadnit fungování malých a středních podniků na jednotném trhu i mimo něj. 
Strategii již uvítala největší evropská zemědělská organizace Copa a Cogeca.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / KLIMA   (15/03/2020)   Evropský úřad pro boj proti 
podvodům zařadil mezi priority boj proti nelegálnímu vývozu evropského 
odpadu do třetích zemí

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zařadil mezi aktuální priority i boj proti 
nelegálnímu vývozu evropského odpadu do třetích zemí. Některé druhy plastů jsou 
totiž v těchto zemích spalovány, což zásadně škodí životnímu prostředí. OLAF proto 
posílí spolupráci se třetími zeměmi s cílem nelegální vývoz zastavit. Po čínském 
zákazu dovážení odpadu z jiných států se stala hlavním příjemcem evropského 
nelegálního odpadu Malajsie. Místní vláda se snaží proti dovozu odpadu bojovat i 
tím, že odpad vrací zpět do místa vývozu.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_416
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf


ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / KLIMA  (15/03/2020)   Evropská komise zveřejnila 
pozvánku na seminář k uhlíkově neutrálnímu zemědělství, seminář proběhne 
v červnu 2020     

Evropská komise a servisní středisko EIP-AGRI pořádá ve dnech 17 – 18/06/2020 
seminář zaměřený na přesun k uhlíkově neutrálnímu zemědělství, seminář by měl 
proběhnout v Estonsku. Zemědělci a další zájemci, kteří mají nebo chtějí získat 
zkušenosti s navrhováním či prováděním zemědělských systémů nebo postupů 
přispívajících ke snížení uhlíkové stopy evropského zemědělství, mohou zaslat 
přihlášku do 30/03/2020 (zde). Téma semináře je úzce propojeno s prioritami 
Evropské komise, zejména pak Evropské zelené dohody zaměřené na dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050.

Více informací zde.

POTRAVINY   (15/03/2020)   Evropský úřad pro bezpečnost potravin: potraviny 
nepatří mezi zdroje šíření nákazy koronaviru COVID-19

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém prohlášení dne 09/03/2020 
potvrdil, že v současné době neexistují žádné důkazy, které by prokazovaly, že by 
potraviny mohly patřit mezi zdroje šíření nákazy koronaviru COVID-19. Tvrzení
podporuje i zkušenost z minulosti s příbuznými koronaviry MERS-CoV a SARS-CoV, 
u kterých přenos skrze potraviny také nebyl zaznamenán. Z tohoto důvodu není nyní 
EFSA aktivně zapojena do výzkumu šíření koronaviru COVID-19. Úřad nicméně 
nadále monitoruje situaci ze zdrojů z jiných vědeckých pracovišť.
Více informací k dispozici zde.

POTRAVINY / PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI / 
OZNAČOVÁNÍ   (15/03/2020)   Německá ministerstva a zástupci potravinářského 
průmyslu podepsali základní dohodu o redukci plýtvání potravinami; Německo 
informovalo Evropskou komisi o plánech na zavedení systému značení 
potravin NutriScore

Německá ministerstva a zástupci potravinářského průmyslu podepsali v minulém 
týdnu základní dohodu o redukci plýtvání potravinami. Tato dohoda by měla být 
základem pro provádění národní strategie proti plýtvání potravinami, součástí 
strategie by mohl být i přezkum a změna stávajících předpisů a dohod. Signatáři 
dohody se nicméně shodli na tom, že prioritou by v každém případě mělo být 
zajištění bezpečnosti potravin. Německé ministerstvo zemědělství rovněž dne 
10/03/2020 uvedlo, že informovalo Evropskou komisi o záměru Německa zavést 
systém označování výživových hodnot potravin NutriScore. Německo se zatím 
přiklání k dobrovolnému využívání NutriScore. Evropská komise by se k záměru 
Německa měla vyjádřit během následujících šesti měsíců, legislativa by měla 
vstoupit v platnost na konci letošního roku.
Více informací zde a zde.

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5988?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_03_2020
https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
https://www.topagrar.com/panorama/news/grundsatzvereinbarung-zur-reduktion-von-lebensmittelverlusten-geschlossen-11994582.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2020/048-nutri-score-notifizierung.html?utm


POTRAVINY / PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI   (15/03/2020)   Španělské Katalánsko 
schválilo nový zákon o potravinách s cílem snížit objem potravinového odpadu 
o 50 % do roku 2030

Španělské Katalánsko schválilo nový zákon o potravinách, jehož cílem by mělo být 
snížení potravinového odpadu o 50 % do roku 2030. Restaurace budou muset 
povinně disponovat recyklovatelnými či opětovně použitelnými nádobami, které 
budou používat v případě, kdy návštěvníci požádají o zabalení nezkonzumovaného 
jídla. Na stravovací zařízení nesplňující nařízení by mohla být uvalena pokuta ve výši 
až 150.000 EUR. Společnosti by rovněž měly zajistit, že zbytky potravin, které není 
možné dále zkonzumovat, budou k dispozici pro průmyslové využití (například pro 
produkci bioplynu). Podle nového zákona budou dále muset obchody s potravinami 
podporovat a motivovat zákazníky ke koupi potravin těsně před datem spotřeby.
Více informací k dispozici zde.

POTRAVINY / OBCHOD   (15/03/2020)   Europoslanci vyzvali Komisi k přijetí 
výjimečných opatření na ochranu zemědělsko-potravinářského sektoru před 
cly ze strany Spojených států      

Europoslanci vyzvali Evropskou Komisi k přijetí mimořádných opatření na ochranu 
zemědělsko-potravinářského sektoru před cly, o jejichž uvalení v říjnu 2019 rozhodly 
USA. Cla by měla dosahovat výše 10 až 25 %, v platnost by měla vstoupit dne 
18/03/2020. Cla se vztahují na dovoz v hodnotě 6,8 miliard €. Výzvu podepsalo více 
než 50 europoslanců s odvoláním na nařízení o Společné organizaci trhů (SOT), 
které umožňuje zavedení nouzových opatření pro řešení konkrétních problémů na 
zemědělských trzích, opatření mohou platit až po dobu jednoho roku. Plánovaná 
jednání komisaře pro obchod Phila Hogana o zmírnění navržených cel byla zrušena 
vzhledem k šíření koronaviru.

Více informací zde.  

POTRAVINY / PROPAGACE   (15/03/2020)   Platforma pro krátké potravinové 
dodavatelské řetězce představila nové webové stránky a online materiály

Tematická síť SKIN – znalostní a inovační platforma pro krátké potravinové 
dodavatelské řetězce – vytvořila v rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizon 
2020 novou interaktivní online brožuru. Brožura obsahuje odkazy na videa a další 
zajímavé zdroje, shrnuje všechny hlavní informace týkající se technologií, regulace, 
logistiky, či dovedností, neopomíjí ani informace o znalostních a inovačních systémy 
v zemědělství  (AKIS).

Nové webové stránky s interaktivní brožurou k dispozici zde.

https://www.residuosprofesional.com/cataluna-ley-desperdicio-alimentario/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-urge-exceptional-measures-to-compensate-us-tariffs-on-eu-foodstuffs/
http://www.shortfoodchain.eu/short-food-supply-chains/short-food-supply-chains.kl


ROSTLINNÁ PRODUKCE / OCHRANA ROSTLIN   (15/03/2020)   Evropské 
environmentální organizace požadují zpřísnění pravidel pro rezidua pesticidů u 
dovážených potravin

Evropské environmentální organizace včetně Greenpeace (celkem 45 organizací) 
zaslaly dopis komisařce pro zdraví a bezpečnost potravin Stelle Kyriakides, ve 
kterém vyzývají Komisi k tomu, aby zpřísnila pravidla pro rezidua pesticidů u 
dovážených potravin, respektive aby pro dovozy platila stejná pravidla, jako pro 
produkci EU. Dopis Greenpeace a dalších organizací je reakcí na zprávu 
Observatoře pro evropskou společnost (k dispozici zde), podle které Komise toleruje 
například dovoz potravin s vyššími rezidui pesticidů, než je detekovatelný limit, nebo 
rezidua pesticidů zakázaných v EU. Místopředsedkyně Výboru EP pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Anja Hazekamp (GUE/NGL, NL) 
v tomto kontextu vyzvala Evropskou komisi k okamžitému zákazu používání 
fungicidu epoxikonazolu, který podle Evropské agentury pro chemické látky může 
vést k neplodnosti či k ohrožení zdraví a vývoje nenarozených dětí.
Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (15/03/2020)   Veřejné konzultace: Komise stále 
přijímá zpětné vazby a stanoviska k Farm to Fork udržitelným potravinovým 
systémům; k revizi směrnice o zdanění energie v rámci Green Dealu; k 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích v rámci Green Dealu; k revizi 
seznamu látek v Nařízení pro bezpečnost potravin; k Nařízení evropské právní 
úpravy o ochraně klimatu; k evaluaci Právního rámce EU v rámci ozařování 
potravin; a k Evropském klimatickém paktu v rámci Green Dealu

Komise dne 17/02/2020 zahájila veřejnou konzultaci k roadmap ke Strategii Farm to 
Fork, účelem strategie je definovat legislativní i nelegislativní opatření s cílem 
posílení udržitelnosti potravinového dodavatelského řetězce. Konzultace je otevřena 
do 16/03/2020, k dispozici zde.

Komise dne 04/03/2020 zahájila veřejnou konzultaci k návrhu revize Směrnice o 
zdanění energie v rámci Green Dealu, cílem je sladit zdanění energetických produktů 
a elektřiny a aktualizovat rozsah a strukturu daňových sazeb. Konzultace je otevřena 
do 01/04/2020, k dispozici zde.

Komise dne 04/03/2020 zahájila veřejnou konzultaci k roadmap návrhu Směrnice 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích v rámci Green Dealu, cílem je 
zabránit riziku přesunutí výroby do zemí, které mají méně přísné předpisy ohledně 
emisí. Konzultace je otevřena do 01/04/2020, k dispozici zde.

Komise dne 04/03/2020 zahájila veřejnou konzultaci k návrhu právního aktu Nařízení 
pro bezpečnost potravin, cílem je revidovat seznam látek, které jsou v potravinách 
zakázány nebo povoleny pouze pod kontrolou (deriváty hydroxyantracenu). 
Konzultace je otevřena do 01/04/2020, k dispozici zde.

https://corporateeurope.org/en/2020/02/toxic-residues-through-back-door?utm
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/2656/eu-must-stop-exporting-and-importing-banned-pesticides/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Revision-of-the-Energy-Tax-Directive-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12235-Initiative-prohibiting-and-permitting-under-scrutiny-certain-hydroxyanthracene-derivatives-in-food-supplements


Komise dne 06/03/2020 zahájila veřejnou konzultaci k návrhu Nařízení evropské 
právní úpravy o ochraně klimatu ve snaze o dosažení klimatické neutrality do roku 
2050, účelem právního aktu je uzákonit cíl stanovený v Green Dealu pro Evropu pro 
dosažení nulových emisí. Konzultace je otevřena do 01/05/2020, k dispozici zde.

Komise dne 02/03/2020 zahájila veřejnou konzultaci k aktu evaluace Právního rámce 
EU v rámci ozařování potravin, cílem je zjistit, zdali je současná legislativa stále 
relevantní k aktuální situaci v potravinovém dodavatelském řetězci. Konzultace je 
otevřena do 25/05/2020, k dispozici zde.

Komise dne 04/03/2020 zahájila veřejnou konzultaci k Evropském klimatickém paktu 
v rámci Green Dealu, jehož cílem je přednesení Klimatického paktu ve třetím čtvrtletí 
roku 2020. Konzultace je otevřena do 27/05/2020, k dispozici zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   (15/03/2020)   Evropská komise 
vydala Nařízení týkající se chráněných označení původu a chráněných 
zeměpisných označení; cla pro některé druhy loupané rýže; patogenní 
influenzy ptáků podtypu H5N8; vstupu masných výrobků a opracovaných 
žaludků, močových měchýřů a střev do Unie; udržitelného rybolovu a 
protokolu; drůbežích komodit v souvislosti s newcastleskou chorobou; 
Řeckem poskytnutých úrokových subvencí a záruk spojených s požáry v roce 
2007; zaručených tradičních specialit; a veterinárních opatřeních pro tlumení 
afrického moru prasat

Komise vydala dne 09/03/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/382 ze dne 2. 
března 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není 
menšího rozsahu „Bergamote(s) de Nancy“ (CHZO). Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/383 ze dne 6. 
března 2020, kterým se od 9. března 2020 stanoví dovozní cla pro některé druhy 
loupané rýže. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2020 Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2020/384 ze dne 
6. března 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 (oznámeno pod číslem C(2020) 1537). 
Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2020 Rozhodnutí č. 1/2020 Výboru velvyslanců Akt–Eu ze 
dne 24. února 2020 o jmenování členů správní rady a ředitele Technického střediska 
pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA) [2020/385]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/03/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/386 ze dne 9. 
března 2020, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o seznam 
třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup masných výrobků a 
opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie, a kterým se mění příloha 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12108-Climate-Law
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1477-Evaluation-of-the-EU-legal-framework-on-food-irradiation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:072:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:072:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:072:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:072:FULL&from=EN


II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o seznam třetích zemí, území a jejich částí, z 
nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/03/2020 Rozhodnutí Rady (EU) 2020/392 ze dne 5. března 
2020 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství 
v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu o provádění dohody o partnerství. 
Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/03/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/393 ze dne 11. 
března 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o 
položku týkající se Ruska na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z 
nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v 
souvislosti s newcastleskou chorobou. Dostupní zde.

Komise vydala dne 12/03/2020 Rozhodnutí Komise (EU) 2020/394 ze dne 7. října 
2019 týkající se podpory SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP), kterou 
Řecká republika poskytla ve formě úrokových subvencí a záruk spojených s požáry v 
roce 2007 (toto rozhodnutí se vztahuje pouze na odvětví zemědělství). 
Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/03/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/395 ze dne 6. 
března 2020 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit 
(„Amatriciana Tradizionale“ (ZTS)).Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/03/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/397 ze dne 
12. března 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o 
veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských 
státech. Dostupné zde.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

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

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:073:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:075:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:076:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:076:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:077:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:077:FULL&from=EN


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)




