Vážení čtenáři a příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,
dnešní informace Evropského zpravodajství (EZ), které zahrnuje vybrané aktuality, které se
udály v minulém, tedy dvanáctém týdnu letošního roku už v plné míře reflektují vliv a
počínající důsledky světové pandemie koronaviru, jehož nákazovým centrem je nyní Evropa.
Adresně to jsou velké země Španělsko, Itálie a nakročeno k tomuto primátu má bohužel
sousední Německo.
Je zřejmé, že Evropská unie je na počátku velké hospodářské recese, jejíž hloubku dnes nelze
odhadnout, nicméně ekonomické ztráty jednotlivých zemí EU budou obrovské. Příklad –
Česká republika přehodnocuje schodkový rozpočet 2020 z původních mínus 40 mld. Kč na
200 mld. Kč, tedy pětinásobné navýšení schodku! Podobné úpravy proběhnou i v dalších
členských zemích EU a je
zřejmé, že ambiciózní cíle Evropské komise v oblasti Společné zemědělské politiky (SZP) se
zvláštním zřetelem na Evropskou zelenou dohodu a razantní ekologizaci SZP nemohou být
naplněny, protože zkrátka nebudou finanční zdroje a na straně druhé se budou prohlubovat
názorové rozdíly jednotlivých zemí na řešení této krize.
Je zřejmé, že se díky bezprecedentním ekonomickým ztrátám a útlumu celých odvětví
(automobilový průmysl, doprava, cestovní ruch, terciální sféra atd.) EU octne v bodě 0, tedy
na začátku a bude celou koncepci rozpočtu EU a z něho vycházející koncepci SZP upravovat
a znovu jednat a hledat konsensuální dohodu.
Je zřejmé, že jsme svědky narušení fungování jednotného trhu EU, uzavírání hranic
jednotlivých států a následující nacionalizaci hospodářství členských zemí EU.
Za tohoto stavu je téměř jisté, že dojde ke zpoždění startu nové SZP a že pravidla nemusí
začít platit od roku 2022, protože se zkrátka nepodaří dohodnout – viz stanovisko Evropského
účetního dvora (EÚD) ze dne 13.3.2020.
Pravděpodobnost dalšího zpoždění nových pravidel SZP je o to větší, o co víc i za stavu
nastupující výrazné hospodářské recese dle neoficiálních zdrojů trvají EK a ekologické
aktivistické a enviromentální organizace (Greenpeace a jiné) na svých pozicích, které
požadují snížení živočišné výroby, revizi podpor vázaných na produkci, přechod na
alternativní rostlinnou produkci atd.
Odhadujeme, že k dohodě rozpočtového rámce EU a navazující nové SZP nemusí dlouho
dojít. Tím spíš, že pandemie koronaviru paralyzovala administrativu a instituce EU a veškerá
jednání a zasedání těchto institucí jsou omezena nebo zastavena a odložena – viz. níže vlastní
EZ.
V tomto směru upozorňujeme, že EK povolila odklad podávání žádostí o přímé platby a
některé platby z PRV do 15.6.2020!

Vážení čtenáři a příjemci zpráv KIS Ústeckého kraje, jsme přesvědčeni, že vstupujeme do
rozhodující fáze pandemie koronaviru a s napětím očekáváme další informace EZ z dalšího
týdne a další vývoj epidemie a možná další opatření vlády ČR. Chceme zdůraznit, že
současná těžká doba a krize, kterou každý z nás prožívá poprvé, nutně bude znamenat nové
příležitosti pro naše zemědělství, potravinářství a výsledné zvýšení soběstačnosti českých
potravin.
Znovu opakujeme a prosíme o šíření našeho motta, 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 26. března 2020
Vydává: Okresní agrární komora Most - KIS Ústeckého kraje

EVROPSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – VYBRANÉ AKTUALITY
ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NÍŽE
FARM TO FORK Předložení Strategie Farm to Fork a Strategie pro biodiverzitu
bylo odloženo na konec dubna 2020

FARM TO FORK Nejnovější neoficiální návrh Strategie Farm to Fork navrhuje
striktní přezkum výplaty podpor vázaných na produkci v kontextu vysoké produkce
skleníkových plynů ze živočišné výroby

FARM TO FORK Nejnovější neoficiální návrh Strategie Farm to Fork navrhuje
podporu přesunu od spotřeby živočišných výrobků směrem k rostlinným alternativám
a podporu vývoje alternativních zdrojů proteinů

FARM TO FORK Veřejná konzultace k Farm to Fork byla ukončena, největší počet
odpovědí byl odeslán z České republiky; hlavními tématy konzultace byla redukce
živočišné výroby, redukce pesticidů, podpora ekologického zemědělství, ale i
odmítnutí krácení rozpočtu či nesouhlas s nastavením procentuálních cílů ve Farm to
Fork

KORONAVIRUS / REFORMA SZP Rada ministrů pro zemědělství byla nahrazena
videokonferencí; jednání Evropského parlamentu byla omezena; hrozí zdržení ve
vyjednávání o Společné zemědělské politice

KORONAVIRUS / OBCHOD Jednotný trh a koronavirus: snaha předejít narušení
jednotného trhu s potravinami; nedostatek pracovních sil; sektor květin v krizi

KORONAVIRUS / OBCHOD Zemědělské a potravinářské organizace požádaly
Komisi o zajištění fungování jednotného trhu a o povolení režimu soukromého
skladování pro mléčné výrobky

KORONAVIRUS / OBCHOD Kolony na hranicích evropských států ohrožují
fungování potravinového dodavatelského řetězce

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP Evropská komise povolila odklad
termínu pro podávání žádostí o přímé platby do 15/06/2020

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / GREEN DEAL Evropská komise potvrdila zájem
implementovat Evropskou zelenou dohodu navzdory šíření koronaviru v Evropě,
jednotlivé kroky plánované v rámci Zelené dohody ale budou mít zpoždění

POTRAVINY Daň na nezdravé potraviny získala v Německu podporu spotřebitelů,
Ministerstvo zatím ale zavedení daně neplánuje

ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE / NÁKAZY Německo potvrdilo výskyt ptačí chřipky na
drůbeží farmě poblíž Lipska

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA Evropská komise vydala Nařízení
týkající se dobrých životních podmínek zvířat pro drůbež a jiná malá hospodářská
zvířata; integrované statistiky zemědělských podniků; ochranných opatření v
souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků; chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení; podpory v odvětví vína; prodloužení doby
platnosti schválení účinných látek; osvědčení o úlovku pro produkty mořského
rybolovu; jatečně upravených těl skotu, prasat a ovcí; a o ohlašování tržních cen
některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ:
FARM TO FORK (22/03/2020) Předložení Strategie Farm to Fork a Strategie
pro biodiverzitu bylo odloženo na konec dubna 2020
Evropská komise v uplynulém týdnu zveřejnila nový aktualizovaný pracovní plán
Komise na následující týdny, ve kterém navrhla odklad předložení dvou očekávaných
strategií, které měly být původně zveřejněny dne 25/03/2020. Strategie Farm to Fork
i evropská Strategie pro biodiverzitu (která by měla stanovit cíle v oblasti navýšení
plochy ekologického zemědělství) by nyní podle nejnovějších informací měly být
předloženy s měsíčním zpožděním dne 29/04/2020. Odložena byla rovněž zpráva o
dopadech Společné zemědělské politiky na biodiverzitu, jejíž zveřejnění již několik
měsíců požadují environmentální nevládní organizace. Strategie Farm to Fork již
prošla interní konzultací v rámci Evropské komise, do posledních návrhů jsou nyní
zapracovávány připomínky jednotlivých kabinetů. Největší evropská zemědělská
organizace Copa a Cogeca zdůraznila, že zpoždění týkající se Zelené dohody a
Strategie Farm to Fork nesmí vést k dalšímu zpoždění v projednávání a schválení
reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020.

Více informací zde, zde a zde.

FARM TO FORK (22/03/2020) Nejnovější neoficiální návrh Strategie Farm to
Fork navrhuje striktní přezkum výplaty podpor vázaných na produkci
v kontextu vysoké produkce skleníkových plynů ze živočišné výroby
Evropská komise stále pracuje na Strategii Farm to Fork, podle neoficiálního návrhu
z března 2020 nyní Komise přesouvá pozornost k živočišné výrobě, nově by mohla
stanovovat ale i cíle pro redukci vysoce rizikových pesticidů. Evropská komise
v návrhu uvádí, že evropské zemědělství je zodpovědné za 11 % skleníkových plynů
produkovaných v EU, z těchto 11 % tvoří většinu skleníkové plyny z živočišné
produkce (60 % z celkových 11 %). Evropská komise v tomto kontextu navrhuje
zjednodušit umisťování inovativních doplňkových látek pro krmiva na EU trh, posílit
pravidla pro nahrazování některých druhů krmiv (odklon od sóji z odlesněných
oblastí), a přezkoumat pravidla propagačních programů Evropské Unie s cílem posílit
jejich přínos k udržitelné produkci a spotřebě. Komise rovněž dodává, že pravidla pro
výplatu podpor vázaných na produkci by měla být detailně přezkoumána a upravena
tak, aby tyto podpory pomáhaly posílit udržitelnost podporovaných sektorů. Komise
dále uvádí, že stanoví procentuální cíl (číslo zatím neznámé) pro snížení objemu
používaných pesticidů a rizik s jejich používáním spojených, nově dále uvádí, že
stanoví procentuální cíl redukce vysoce rizikových pesticidů do roku 2030. Nadále
pak platí původní záměr Komise stanovit procentuální cíl pro redukci objemu
používaných hnojiv a antibiotik do roku 2030, posílit welfare zvířat včetně důrazu na
pravidla transportu živých zvířat a označování welfare, a zavést procentuální cíl pro
nárůst plochy zemědělské půdy obhospodařované v režimu ekologického
zemědělství.

FARM TO FORK (22/03/2020) Nejnovější neoficiální návrh Strategie Farm to
Fork navrhuje podporu přesunu od spotřeby živočišných výrobků směrem
k rostlinným alternativám a podporu vývoje alternativních zdrojů proteinů
Evropská komise stále pracuje na Strategii Farm to Fork, podle neoficiálního návrhu
z března 2020 nyní Komise přesouvá pozornost k živočišné výrobě. Z hlediska
potravinářské části návrhu Komise uvádí, že stanoví nové nutriční profily, které
budou zakazovat propagaci (skrze výživová nebo zdravotní tvrzení) potravin, které
mají vysoký obsah tuku, cukru a soli, Komise by rovněž mohla zvážit stanovení
maximálních limitů obsahu soli, nasycených tuků a cukru v některých zpracovaných
potravinách. Komise dále uvádí, že současné vzorce spotřeby nejsou udržitelné ani
z environmentálního, ani ze zdravotního hlediska. V tomto kontextu Komise
zdůrazňuje, že zatímco energetický příjem a konzumace masa, cukru, soli a tuku
nadále překračuje výživová doporučení, konzumace celozrnných obilovin, ovoce,
zeleniny, ryb a ořechů je nedostatečná. Vzhledem k nárůstu obezity Komise dodává,
že odklon stravovacích návyků od preference živočišných produktů směrem
k rostlinným alternativám sníží riziko život ohrožujících chorob, mezi které patří
například rakovina, ale povede i ke snížení environmentální stopy potravinářského
sektoru. V sekci věnované výzkumu a inovacím Komise navazuje návrhem zaměřit

se v rámci výzkumu na vývoj alternativních zdrojů proteinů, ať už se jedná o rostlinné
proteiny, mořské proteiny, mikrobiální proteiny či hmyz. Nadále pak platí původní
záměr Komise zavést povinné značení výživových hodnot na přední straně obalu
potravin, povinné značení země původu by mělo být rozšířeno na mléko a na maso a
mléko použité jako ingredience v potravinách. Komise by rovněž měla vypracovat
komplexní systém značení zahrnující informace o výživových hodnotách, klimatu, a
životním prostředí.

FARM TO FORK (22/03/2020) Veřejná konzultace k Farm to Fork byla
ukončena, největší počet odpovědí byl odeslán z České republiky; hlavními
tématy konzultace byla redukce živočišné výroby, redukce pesticidů, podpora
ekologického zemědělství, ale i odmítnutí krácení rozpočtu či nesouhlas
s nastavením procentuálních cílů ve Farm to Fork
Evropská komise dne 17/02/2020 zahájila veřejnou konzultaci k Roadmap Strategie
Farm to Fork, konzultace měla být původně otevřena do 16/03/2020, Komise ale
nakonec termín prodloužila do 20/03/2020. Do konzultace bylo v termínu zasláno
653 odpovědí z celkem 26 členských států Evropské Unie (kromě Slovinska a
Lucemburska), evropských zájmových organizací i národních či regionálních institucí.
Celkem 140 příspěvků zaslaly do konzultace různé evropské organizace včetně
například Copa a Cogeca (zajištění adekvátního rozpočtu, odmítnutí procentuálních
cílů pro redukci hnojiv), či organizace zastupující ekologické zemědělce IFOAM
(podpora dosažení 20 % zemědělské půdy obhospodařované v režimu ekologického
zemědělství do roku 2030). Zástupci environmentálních organizací nejčastěji volali
po redukci spotřeby a produkce živočišných výrobků včetně masa, mléka, mléčných
výrobků, vajec i ryb (některé z příspěvků požadovaly redukci až o 70 % do roku 2030
a o 80 % do roku 2050); redukci či úplné vyloučení pesticidů (v případě redukce až
80 % snížení do roku 2030); podpoře ekologického zemědělství (včetně cíle 50 %
plochy obdělávané v režimu ekologického zemědělství do roku 2030 či změny
dotačního systému SZP tak, aby byly podpory vypláceny pouze ekologickým
zemědělcům a těm, kteří k tomuto režimu přecházejí); a posílení welfare zvířat
(nejčastěji zaznívala podpora ukončení transportu živých zvířat na vzdálenosti delší
jak 8 hodin, či podpora zákazu klecových chovů). Rezonovala rovněž kritika
intenzivního / průmyslového zemědělství v Evropské Unii. Ze strany zemědělců
zazněl požadavek stanovování cílů Farm to Fork na vědeckých základech; realizace
posouzení rizik pro každý z cílů Farm to Fork; odmítnutí nastavování procentuálních
cílů; odmítnutí krácení rozpočtu; podpora posílení příjmů zemědělců, a podpora
reflexe regionálních rozdílů při nastavování cílů Farm to Fork. Zemědělci rovněž
odmítali povinné zastropování; podpořili konkurenceschopnost a ekonomickou
udržitelnost sektoru; zdůraznili roli živočišné produkce nejen ve vyvážené stravě, ale i
v kontextu péče o půdu; a upozornili na přísná pravidla uplatňovaná na evropské
zemědělce, přičemž ta samá pravidla nejsou uplatňována na dovoz komodit a
potravin ze třetích zemí.

KORONAVIRUS / REFORMA SZP (22/03/2020) Rada ministrů pro zemědělství
byla nahrazena videokonferencí; jednání Evropského parlamentu byla
omezena; hrozí zdržení ve vyjednávání o Společné zemědělské politice
Rada ministrů zemědělství, která byla původně plánována na 23/03/2020, byla
z důvodu šíření koronaviru zrušena, nahrazena byla videokonferencí ministrů, která
se bude konat dne 25/03/2020. Přesný program diskuse ministrů upřesní chorvatské
předsednictví začátkem týdne. Poslední Rada ministrů zemědělství proběhla v lednu,
příští regulérní jednání by mělo proběhnout v dubnu, pokud to bude vzhledem ke
koronaviru možné. Hrozí proto, že Rada nebude schopna dosáhnout dohody
k rozpočtu Evropské Unie a k Společné zemědělské politice po roce 2020 do léta
2020. Největší evropská zemědělská organizace Copa a Cogeca získala možnost
během videokonference ministrů zemědělství vystoupit, informovat bude o dopadech
koronaviru na zemědělsko-potravinářský trh. Rovněž Evropský parlament v minulém
týdnu vydal aktualizovaný kalendář projednávání – všechna plenární zasedání
Parlamentu byla až do září 2020 zkrácena a přesunuta do Bruselu, většina ostatních
jednání by měla probíhat na dálku. Ani v Evropském parlamentu proto nyní není
jasné, zda bude možné dosáhnout dohody k SZP po července, jak bylo původně
plánováno.
Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / OBCHOD (22/03/2020) Jednotný trh a koronavirus: snaha
předejít narušení jednotného trhu s potravinami; nedostatek pracovních sil;
sektor květin v krizi
Vzhledem k šíření koronaviru v Evropě dochází na mnoha místech EU k vykupování
obchodů s potravinami, vlády členských států EU proto opakovaně ujišťují
spotřebitele, že potravin je stále dostatek, k nakupování zásob proto není důvod.
Producenti potravin jsou na zvýšenou produkci připraveni, společnosti připravily
krizové plány, a nadále budou zajišťovat plnění evropských standardů bezpečnosti
potravin. Sektor se nicméně potýká s některými omezeními, problémem je zejména
nedostatek pracovních sil. Itálie zdůraznila, že neexistují důkazy o tom, že by
potraviny byly prostředkem šíření koronaviru. Žádá proto o nepřerušování
objednávaných dodávek potravin z Itálie, odmítání dodávek potravin Itálie vnímá jako
porušení opatření EU proti nekalým obchodním praktikám. Itálie se v současné době
potýká i s nedostatkem pracovních sil kvůli karanténě, omezení pohybu obyvatel
mezi
regiony,
a
uzavření
evropských
hranic.
Ministerstva
zemědělství Irska i Lucemburska zavedla opatření (k dispozici zde), která mají
zajistit plynulost zemědělsko-potravinářské produkce. V Irsku došlo k nárůstu
objednávek zejména v sektoru mléka, masa a zeleniny. Irský ministr zemědělství
Michael Creed vyzval komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Janusze
Wojciechowskiho, aby umožnil využití tržních podpor dostupných podle nařízení o
společné organizaci trhu pro případy narušení trhu. Irsko rovněž žádá o přednostní
testování pracovníků zemědělského a potravinářského sektoru, zemědělci usilují i o
zavedení nového zdravotního pojištění. Zemědělci Velké Británie žádají vládu, aby
klasifikovala pracovníky potravinového dodavatelského řetězce jako pracovníky
nezbytné, což by posílilo ochranu tamějšího zemědělského sektoru (více informací k

dispozici zde). Německo je v rámci produkce základních potravin – pšenice,
brambory a vepřové maso – soběstačné, může však nastat problém s nedostatkem
sezónních pracovníků v důsledku uzavírání hranic, neboť velká část z nich pochází
z jiných států (více informací k dispozici zde), sezónní pracovníci budou chybět i v
Dánsku. Ve Španělsku prakticky přestal existovat trh s květinami, pro které
neexistuje odbyt, vzhledem k nedostatku pracovních sil je problém i se zajištěním
dopravy pro zemědělskou a potravinářskou produkci. Trh s květinami čelí krizi i
v Nizozemsku, Chorvatsku či Belgii.
V Rakousku chybí
pracovníci
hlavně
v sektoru ovoce a zeleniny.

KORONAVIRUS / OBCHOD (22/03/2020) Zemědělské a potravinářské
organizace požádaly Komisi o zajištění fungování jednotného trhu a o povolení
režimu soukromého skladování pro mléčné výrobky
Největší evropská zemědělská organizace Copa-Cogeca a Evropská rada mladých
zemědělců (CEJA) vyzvaly dne 18/03/2020 předsedkyni Evropské komise Ursulu von
der Leyen k zabezpečení fungování jednotného zemědělského a potravinářského
trhu v EU. Výzva Komisi je reakcí na řadu opatření, včetně například částečných
uzavírek hranic, která členské státy s cílem zabránit šíření koronaviru v minulých
dnech zavedly. Organizace zároveň žádají zajištění mimořádné podpory odvětví
zemědělství a agroturistiky ze zdrojů mimo SZP, a o realizaci iniciativy s cílem
zabezpečení stabilních potravinových zásob (více informací zde). Copa-Cogeca dále
společně se zástupci producentů potravin a nápojů FoodDrinkEurope a Evropským
výborem pro zemědělský a zemědělsko-potravinářský obchod (CELCAA) vydala
stanovisko, ve kterém žádá Komisi o zajištění rozvážek potravin a obalových
materiálů (více informací zde). Evropské sdružení pro mléčné výrobky (EDA)
požádalo Komisi o zajištění podpory mlékárnám při budování strategických zásob
prostřednictvím režimu podpory soukromého skladování (více informací zde).

KORONAVIRUS / OBCHOD (22/03/2020) Kolony na hranicích evropských
států ohrožují fungování potravinového dodavatelského řetězce
Evropská Rada uzavřela v uplynulém týdnu Schengenský prostor na dobu jednoho
měsíce. Některé evropské státy zároveň zavírají i své vlastní hranice, čímž dochází
ke vzniku komplikací pro přesun zemědělsko-potravinářských komodit přes hranice.
V minulém týdnu došlo k tvorbě několikakilometrových kolon například u polskoněmeckých, italských, či některých pobaltských hranic, čekací doby se pohybovaly
mezi 2,5 až 20 hodinami. Nepřiměřeně se tak prodlužuje doba převozu živých zvířat,
společnostem rovněž hrozí vypovězení smluv ze strany obchodních řetězců za
pozdní dodání zboží. Evropská komise navrhuje vyhrazení speciálních pruhů pro
nákladní vozidla převážející potraviny, aby nebyl narušen dodavatelský řetězec.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP (22/03/2020) Evropská komise
povolila odklad termínu pro podávání žádostí o přímé platby do 15/06/2020
Evropská komise dne 17/03/2020 povolila odklad termínu pro podávání žádostí o
přímé platby a některé platby v rámci programů rozvoje venkova. Termín pro podání
žádosti byl prodloužen z 15/05/2020 do 15/06/2020. Důvodem odkladu je šíření
koronaviru v Evropě, v souvislosti s tím jako první požádala Komisi o odklad termínu
Itálie, s žádostí poté následovalo i Španělsko. Povolení odkladu platí pro všechny
členské státy a všechny způsobilé zemědělce, členské státy se nicméně mohou
rozhodnout odklad nevyužít.
Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / GREEN DEAL (22/03/2020) Evropská komise
potvrdila zájem implementovat Evropskou zelenou dohodu navzdory šíření
koronaviru v Evropě, jednotlivé kroky plánované v rámci Zelené dohody ale
budou mít zpoždění
Evropská komise dne 17/03/2020 potvrdila zájem implementovat Evropskou zelenou
dohodu navzdory šíření koronaviru v Evropě. Předsedkyně Evropské komise Ursula
von der Leyen označila Zelenou dohodu za „vlajkovou loď“ současné Komise, Zelená
dohoda je nyní podle zástupců Evropské komise paralelní prioritou vedle řešení
šíření koronaviru v EU. Upuštění od Zelené dohody z důvodu koronaviru dne
16/03/2020 podpořil český premiér Andrej Babiš. Naopak podporu zachování
Evropské zelené dohody jako klíčové evropské priority podpořil předseda Výboru
Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Pascal Canfin (FR, Renew). Některé z iniciativ, které byly plánovány na následující
týdny a měsíce, ale budou pravděpodobně odloženy, aby bylo umožněno jejich
řádné projednání v institucích. O reflexi současné situace žádá i český europoslanec
Tomáš Zdechovský (EPP), který v souvislosti s šířením koronaviru požádal Komisi o
zmírnění legislativy týkající se snižování CO2 platné pro automobilový průmysl, a to
kvůli obavám ohledně dopadu na zaměstnanost a konkurenceschopnost (zde).
Více informací zde a zde.

POTRAVINY (22/03/2020) Daň na nezdravé potraviny získala v Německu
podporu spotřebitelů, Ministerstvo zatím ale zavedení daně neplánuje
Vědci z německé Univerzity v Göttingenu realizovali online studii zaměřenou na
monitoring stanovisek německých spotřebitelů týkajících se možných způsobů řešení
obezity. Mezi zkoumaná opatření patřil i návrh zákazu reklamy na potraviny
s vysokým obsahem cukru určených dětským spotřebitelům, či návrh na zavedení
daně na slazené nápoje. Studie se zúčastnilo 1000 respondentů, z nichž 60 %
s navrhovanými opatřeními souhlasilo. Podpora zdravého životního stylu patří mezi
priority Ministerstva zdravotnictví i Ministerstva pro potraviny, zemědělství a ochranu

spotřebitelů. Vzhledem k obavám z reakce ze strany veřejnosti ale ministerstvo zatím
zavedení daně na nezdravé potraviny neplánuje.
Více informací zde.

ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE / NÁKAZY (22/03/2020) Německo potvrdilo výskyt
ptačí chřipky na drůbeží farmě poblíž Lipska
Německo potvrdilo dne 16/03/2020 ohnisko výskytu ptačí chřipky H5N8 v Sasku na
východě Německa, a to na drůbeží farmě v Bad Lausicku poblíž Lipska. Veškerá
drůbež byla poražena, v okolí byla zřízena karanténa. Výskyt ptačí chřipky byl v
Německu poprvé v letošním roce zaznamenán v lednu 2020, jednalo se o nákazu u
volně žijícího jedince. Od konce roku 2019 byly potvrzeny případy ptačí chřipky na
Slovensku, v Polsku, Maďarsku a České republice.
Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA (22/03/2020) Evropská komise
vydala Nařízení týkající se dobrých životních podmínek zvířat pro drůbež a jiná
malá hospodářská zvířata; integrované statistiky zemědělských podniků;
ochranných opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků;
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení; podpory v
odvětví vína; prodloužení doby platnosti schválení účinných látek; osvědčení o
úlovku pro produkty mořského rybolovu; jatečně upravených těl skotu, prasat
a ovcí; a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a
živých zvířat
Komise vydala dne 16/03/2020 Opravu prováděcího nařízení Komise (EU)
2019/1685 ze dne 4. října 2019, kterým se určuje referenční středisko Evropské unie
pro dobré životní podmínky zvířat pro drůbež a jiná malá hospodářská zvířata (Úř.
věst. L 258, 9.10.2019). Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/405 ze dne 16.
března 2020, kterým se stanoví opatření pro zprávy o kvalitě, které mají být předány
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované
statistice zemědělských podniků, a jejich obsah. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/406 ze dne
16. 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) 1719).
Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/03/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/410 ze dne 12.
března 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není
menšího rozsahu („Queso de Valdeón“ (CHZO)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/03/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/412 ze dne 12.
března 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není
menšího rozsahu („Cinta Senese“ (CHOP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/03/2020 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2020/419 ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví odchylka od nařízení v
přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v
odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/03/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/421 ze dne
18. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o
prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis
(Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM6552, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 a
EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid,
Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát,
fosetyl, Lecanicillium muscarium (dříve Verticilium lecanii) kmen Ve 6, mepanipyrim,
Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol,
metrafenon, Phlebiopsis gigantea kmeny FOC PG 410.3, VRA 1835 a VRA 1984,
pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium
oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis),
Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1,
Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmeny IMI 206040 a T11, Trichoderma
gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM
908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/03/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/423 ze dne 19.
března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2009, pokud jde o správní
ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty mořského
rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/03/2020 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro
jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých
kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat (Úř. věst. L 171, 4.7.2017).
Dostupné zde.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

26-27/03/2020 – Evropský Summit (Evropská Rada), Brusel
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
29/04/2020 – Zveřejnění Strategie Farm to Fork (tbc)
29/04/2020 – Zveřejnění Strategie EU pro biodiverzitu (tbc)
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)

