Vážení příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,
v dnešní relaci Evropského zpravodajství (EZ) se už odráží nutnost přepracování parametrů,
priorit a finančního rámce rozpočtového období EU 2021 – 2027, ke kterému muselo nutně
dojít a které jsme v úvodní rešerži k EZ 17. dubna avizovali.
Stejně tak Společná zemědělská politika (SZP), musí rovněž reagovat na novou situaci a bude
modifikována.
Konkrétně dochází k následujícím strukturálním změnám:
 Rada EU přijala pozměněný rozpočet na rok 2020, který Evropský parlament schválil
– reflektuje nutnou alokaci zdrojů na řešení důsledků krize v sektoru zemědělství
 Navýšení záloh na Přímé platby z 50% na 70% při současném omezení kontrol na
místě
 Urychlení výplat záloh Přímých plateb – plán od poloviny října 2020
Vedle už schválených změn, které mají zmírnit dopady krize, je vyvíjen tlak na přípravu
dalších instrumentů pomoci:
 Ministři zemědělství EU vyzvali Evropskou komisi k aktivaci režimu soukromého
skladování zemědělských komodit, které budou postiženy propadem cen – aktuální
zejména u mléka
 Přechodné období – tlak na konečný dvouletý rámec
 Evropská zelená dohoda by měla být předložena až na podzim 2020 a přepracována
 Požadavky na zákaz přepravy živých zvířat na dlouhé vzdálenosti – sílí tlak ze strany
organizací na ochranu zvířat
Je třeba upozornit na obavy některých zemí z možných problémů na domácím trhu potravin,
které vyúsťují v dočasné zákazy vývozu zemědělských komodit – Rumunsko (obilí, sója,
cukr), nečlenská země Ukrajina (pšenice) – viz. část EZ KORONAVIRUS/OBCHOD.
Před uzávěrkou dnešního EZ jsme obdrželi 24.4.2020 mimořádnou zprávu –
mimořádné EZ, ve kterém Evropská komise přichází s mimořádnými tržními opatřeními,
která by měla být přijata do konce dubna t.r.
Protože se jedná o celý balíček opatření po dobu koronavirové krize, předřazujeme toto
mimořádné EZ před EZ 19/04/2020:

Mimořádné evropské zpravodajství: Komise navrhuje zavedení
soukromého skladování
KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (24/04/2020) Evropská komise
potvrdila zavedení mimořádných tržních opatření včetně režimu soukromého
skladování s cílem pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru během
koronavirové krize

Evropská komise potvrdila dne 22/04/2020 zavedení mimořádných opatření ve formě
tří delegovaných aktů a devíti prováděcích aktů v rámci Společné zemědělské
politiky, která mají za cíl pomoci řešit a stabilizovat situaci na trhu se zemědělskopotravinářskými komoditami během koronavirové krize. Balíček opatření zahrnuje i
režim soukromého skladování pro maso a mléčné výrobky, či posílení flexibility
opatření v sektorech ovoce, zeleniny a vína. Podpora by měla dosahovat celkové
výše okolo 80 milionů EUR, z čehož zhruba 30 milionů EUR bude určeno na podporu
sektoru mléka a mléčných výrobků (náklady budou pokryty zejména z rozpočtu EU
na rok 2020). Režim soukromého skladování bude umožněn pro sušené odstředěné
mléko, máslo, sýry, hovězí maso, skopové maso, a kozí maso. Soukromé skladování
pro hovězí maso bude povoleno v objemu 25.000 tun s rozpočtem 26 milionů EUR,
pro skopové a hovězí maso bude soukromé skladování umožněno v objemu 36.000
tun s rozpočtem 20 milionů EUR. Soukromé skladování pro sýry bude povoleno
v celkovém objemu 100.000 tun, alokace pro Českou republiku činí 1.265 tun, pro
Slovensko 413 tun. Největší podíl pro skladování sýrů připadá Německu, které bude
moci uskladnit přes 21.000 tun sýrů. Skladování sýrů bude umožněno na dobu 2-7
měsíců, celkový rozpočet na toto schéma činí 10 milionů EUR. Sušené odstředěné
mléko (SOM) bude moct být skladováno v objemu 90.000 tun, celkový rozpočet činí 6
milionů EUR. SOM bude moci být skladováno po dobu buď celého roku, nebo po
období 3-7 měsíců. Pro máslo je umožněno skladování 140.000 tun na dobu 3-7
měsíců s rozpočtem dosahujícím 14 milionů EUR. Opatření na dočasné stažení
produkce z trhu by podle Komise měla vést k poklesu dostupné nabídky na trhu a
vyvážení trhu v dlouhodobém měřítku. Komise dále zavede flexibilitu pro
implementaci opatření na podporu trhu pro sektory ovoce a zeleniny, vína, včelařství,
a pro programy Ovoce a Mléko do škol. Pro sektory mléka, květin a brambor bude
rovněž umožněna mimořádná výjimka z evropských pravidel hospodářské soutěže –
Komise umožní využití článku 222 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty. Tento článek
umožňuje například dočasné plánování produkce zohledňující zvláštní povahu
daného produkčního cyklu. Nová opatření by měla být přijata do konce dubna 2020,
nejprve ale musí být schválena členskými státy EU. Výbor Evropského parlamentu
pro zemědělství a rozvoj venkova rozhodnutí Komise uvítal, zdůraznil ale, že pro
pomoc sektoru je potřeba udělat mnohem více. Stejné stanovisko zaujaly i evropské
zemědělské organizace včetně té největší, Copa a Cogeca.
Více informací zde, zde, zde, zde a zde.

EVROPSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – VYBRANÉ AKTUALITY
ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NÍŽE
KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Evropský parlament přijal opatření
proti koronaviru a jeho následkům, opatření se týkají i podpor pro sektor zemědělství
a potravinářství, Víceletého finančního rámce, či stabilizace situace na trhu včetně
podpory režimu soukromého skladování

KORONAVIRUS / FINANCOVÁNÍ Rada Evropské Unie přijala pozměněný rozpočet
na rok 2020 s cílem alokace prostředků na boj proti koronaviru, Evropský parlament
stanovisko Rady odsouhlasil

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Rada Evropské Unie přijala návrh na
podporu sektoru rybářství a akvakultury, stanovisko schválil už i Evropský parlament

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Evropská komise přijala opatření
týkající se navýšení záloh na platby a omezení kontrol na místě s cílem pomoci
zemědělskému sektoru během koronavirové krize

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Ministři zemědělství vyzývají
Evropskou komisi k zajištění podpory zemědělskému sektoru během koronavirové
krize, a to včetně zavedení režimu soukromého skladování

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Francie žádá o aktivaci režimu
soukromého skladování a o podporu sektoru ovoce a zeleniny

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Výbor Evropského parlamentu pro
zemědělství a rozvoj venkova podpořil během diskuse s Komisařem pro zemědělství
zavedení režimu soukromého skladování i dvouleté přechodné období

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Část europoslanců žádá povinné
snížení objemu produkce mléka v době koronavirové krize kvůli aktuální nadprodukci

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Copa a Cogeca apeluje na
Evropskou komisi k zavedení mimořádných opatření s cílem posílit ochranu
zemědělského sektoru

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Občanské společnosti vyzvaly
k posílení ochrany pracovníků v zemědělsko-potravinářském dodavatelském řetězci i
k úpravě pravidel Společné zemědělské politiky

KORONAVIRUS / FARM TO FORK Strategie Farm to Fork bude pravděpodobně
opět odložena, ke zpoždění by mohlo dojít i u řady dalších plánovaných iniciativ
včetně strategie pro welfare zvířat či hodnocení směrnice pro udržitelné používání
pesticidů

FINANCOVÁNÍ / TAXONOMIE Rada Evropské Unie přijala pravidla pro udržitelné
financování, takzvanou taxonomii, vyžadující posouzení environmentálních dopadů
veškerých schvalovaných investic

POTRAVINY Evropští vědci z vědeckého poradenského systému Evropské komise
podpořili přesun k oběhovému hospodářství prostřednictvím úprav daňových
systémů

KORONAVIRUS / ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY V Maďarsku nadále dochází
k šíření ptačí chřipky

ŽIVOČISNÁ PRODUKCE / WELFARE Organizace pro ochranu zvířat vyzývají
Evropskou unii k ukončení přepravy živých zvířat na dlouhé vzdálenosti

ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE / KLIMA Britské školy, nemocnice a pečovatelské
domovy se zavázaly ke snížení spotřeby masa v jídelnách o 20 %

KORONAVIRUS / TRH & KOMODITY Vinařský sektor žádá o aktivaci tržních
opatření ve snaze zmírnit dopady koronavirové krize

KORONAVIRUS / OBCHOD Ukrajina je připravena v případě potřeby zakázat
vývoz pšenice

KORONAVIRUS / OBCHOD Rumunsko omezilo dočasně po dobu koronavirové
krize vývoz obilovin a cukru do třetích zemí

KORONAVIRUS / OBCHOD Bulharsko zvažuje zákaz dovozu ovoce a zeleniny ze
zahraničí po dobu sklizňové sezóny v Bulharsku a využít tak koronavirovou krizi
k upřednostnění domácí produkce

KORONAVIRUS / STÁTNÍ PODPORY Evropská komise schválila řadu schémat
státních podpor s cílem pomoci podnikům včetně těch zemědělských během
koronavirové krize

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA Evropská komise vydal a Nařízení
týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8; záloh u přímých plateb a
opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy a zvířat; a kontrol na místě v
rámci společné zemědělské politiky

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ:

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (19/04/2020) Evropský parlament
přijal opatření proti koronaviru a jeho následkům, opatření se týkají i podpor
pro sektor zemědělství a potravinářství, Víceletého finančního rámce, či
stabilizace situace na trhu včetně podpory režimu soukromého skladování
Evropský parlament během plenárního zasedání dne 17/04/2020 schválil
koordinovaná opatření Evropské Unie v boji proti pandemii koronaviru a jejím
následkům – Parlament vyzývá Komisi a členské státy, aby při řešení koronavirové
krize jednaly společně, vyzývá rovněž k vytvoření evropského mechanismu pro
přijímání opatření v oblasti zdravotnictví s cílem připravit se na budoucí sanitární či
zdravotní krize. Parlament zdůrazňuje nutnost zajistit podporu odvětví zemědělství a
potravinářství, a současně zajistit bezbariérovou přepravu potravin v rámci
jednotného trhu EU. Evropská komise by dále měla jako součást nového Víceletého
finančního rámce (VFR, rozpočet EU na období 2021-2027) navrhnout v zájmu
podpory evropského hospodářství po krizi rozsáhlý balíček investičních opatření
k obnově a rekonstrukci, přičemž ústředním bodem tohoto balíčku by měla být
Evropská zelená dohoda. Parlament dále navrhuje vytvoření fondu solidarity EU
s prostředky ve výši alespoň 50 miliard EUR, který by tvořily granty v hodnotě
nejvýše 20 miliard EUR nad rámec stropů VFR a půjčky ve výši nejvýše 30 miliard
EUR zaručené rozpočtem EU. Podle Evropského parlamentu je také nutné zajistit
větší podporu malým a středním podnikům, zachovat pracovní místa, a zavést
evropskou strategii pro oživení malých a středních podniků. Členské státy by rovněž
měly přijmout opatření na zajištění ochrany pracovníků v Evropě, včetně osob
samostatně výdělečně činných, před ztrátou příjmů, a poskytnout nezbytnou podporu
a finanční likviditu nejvíce postiženým společnostem, zejména malým a středním
podnikům, a odvětvím. Evropský parlament je zastáncem opatření na podporu
zemědělsko-potravinářského odvětví v EU a životaschopnosti zemědělských podniků

během této krize, konkrétně prostřednictvím podpory likvidity formou včasných
(předběžných) úhrad přímých plateb a plateb v rámci druhého pilíře, flexibility při
správě režimů podpory a při podávání žádostí, či monitorování trhů a krizového řízení
(včetně podpory zavedení režimu soukromého skladování).
Více informací zde.

KORONAVIRUS / FINANCOVÁNÍ (19/04/2020) Rada Evropské Unie přijala
pozměněný rozpočet na rok 2020 s cílem alokace prostředků na boj proti
koronaviru, Evropský parlament stanovisko Rady odsouhlasil
Rada Evropské Unie dne 14/04/2020 přijala pozměněný rozpočet EU pro rok 2020,
s cílem reagovat na koronavirovou krizi Evropská Unie zpřístupnila téměř všechny
zbývající nevyužité finanční prostředky z rozpočtu. Rada přijala dva návrhy, kterými
se mění rozpočet EU – podle vyjádření Rady se závazky zvýšily celkově o 3,57
miliardy EUR a činí 172,2 miliardy EUR. Platby byly navýšeny o 1,6 miliardy EUR a
dosáhly celkové výše 155,2 miliardy EUR. V rámci prvního návrhu bylo schváleno
115 milionů EUR na spolufinancování opatření s cílem řešit pandemii koronaviru,
dále pak 350 milionů EUR na podporu Řecku kvůli sílícímu migračnímu tlaku a 100
milionů EUR na podporu Albánie po zemětřesení. V rámci druhého schváleného
návrhu byly vyčleněny 3 miliardy EUR v prostředcích na závazky a 1,53 miliardy EUR
na platby na boj proti koronaviru, částka 2,7 miliardy EUR by měla být využita na
mimořádnou pomoc pro zdravotnictví, jako je vytváření zásob a distribuce základních
zdrojů, zřizování dočasných nemocnic, či přeshraniční přeprava pacientů.
Zbývajících 300 milionů eur bude použito na zvýšení kapacit pro vytváření zásob,
koordinaci a distribuci základních zdravotnických potřeb, jako jsou ochranné
prostředky a ventilátory. Evropský parlament stanovisko Rady odsouhlasil během
plenárního zasedání EP dne 17/04/2020.
Více informací zde, zde a zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (19/04/2020) Rada Evropské Unie
přijala návrh na podporu sektoru rybářství a akvakultury, stanovisko schválil
už i Evropský parlament
Rada Evropské Unie dne 14/04/2020 schválila návrh na podporu sektoru rybářství a
akvakultury kvůli negativním dopadům koronavirové krize. Sektoru rybářství a
akvakultury by měla být poskytnuta finanční podpora v souvislosti s dočasným
zastavením rybolovných činností s maximální mírou spolufinancování 75 %
způsobilých veřejných výdajů, v souvislosti s dočasným pozastavením nebo
snížením produkce a prodeje v sektoru akvakultury, či podpora organizací
producentů a jejich sdružení při skladování produktů rybolovu a akvakultury.
Evropský parlament stanovisko Rady odsouhlasil během plenárního zasedání EP
dne 17/04/2020.
Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (19/04/2020) Evropská komise
přijala opatření týkající se navýšení záloh na platby a omezení kontrol na místě
s cílem pomoci zemědělskému sektoru během koronavirové krize
Evropská komise přijala dne 16/04/2020 dvě avizovaná opatření na podporu
zemědělsko-potravinářského sektoru. Cílem nových opatření je posílení peněžního
toku zemědělců a redukce administrativní zátěže pro zemědělce i národní a
regionální autority. Komise přijala opatření pro navýšení záloh na přímé platby z 50
% na 70 % a na platby na rozvoj venkova ze 75 % na 86 %, platby budou
zemědělcům dostupné od poloviny října 2020. Komise rovněž posílila flexibilitu
členských států, které budou moci vyplatit zemědělcům podpory ještě před
dokončením všech kontrol na místě. V rámci druhého přijatého opatření Komise
navíc snížila počet kontrol prováděných na místě, a to z 5 % na 3 %, posílena byla i
flexibilita stran načasování kontrol.
Více informací zde, zde a zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (19/04/2020) Ministři zemědělství
vyzývají Evropskou komisi k zajištění podpory zemědělskému sektoru během
koronavirové krize, a to včetně zavedení režimu soukromého skladování
Ministři zemědělství členských států EU odeslali dne 16/04/2020 společný dopis
adresovaný Evropské komisi s výzvou k zajištění podpory zemědělskopotravinářského sektoru během současné koronavirové krize. Ministři vyzvali Komisi
k zavedení tržních opatření včetně režimu soukromého skladování, k posílení
flexibility členských států při implementaci opatření v rámci I. i II. pilíře SZP, i ke
snížení kontrol prováděných na místě. Rovněž řada evropských zemědělských
organizací včetně Evropské asociace pro mléčné výrobky či zemědělské organizace
Copa a Cogeca vyzvala Komisi k zavedení tržních opatření včetně režimu
soukromého skladování, a to vzhledem k poklesu cen zejména u mléčných výrobků.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (19/04/2020) Francie žádá o
aktivaci režimu soukromého skladování a o podporu sektoru ovoce a zeleniny
Francie rozšířila své požadavky na zajištění pomoci zemědělskému sektoru v krizi
skrze evropské podpůrné mechanismy v rámci Společné zemědělské politiky.
Francie na setkání s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Januszem
Wojciechowskim požádala o spuštění soukromého skladování pro komodity z odvětví
mléka, ovcí, koz a telat; a o aktivaci tržních opatření v sektoru ovoce a zeleniny.
Zároveň byla projednávána i možnost podpory pro zahradnický a vinařský sektor.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (19/04/2020) Výbor Evropského
parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova podpořil během diskuse
s Komisařem pro zemědělství zavedení režimu soukromého skladování i
dvouleté přechodné období
Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova zasedal dne
15/04/2020 k projednání dopadů současné koronavirové krize na zemědělskopotravinářský sektor. Diskuse se účastnil i komisař pro zemědělství a rozvoj venkova
Janusz Wojciechowski. Komisař pro zemědělství podpořil využití nevyčerpaných
finančních zdrojů z obálky pro rozvoj venkova na iniciativy v rámci zemědělské
politiky i mimo ni. Většina europoslanců podpořila posílení podpory pro zemědělskopotravinářský sektor, mezi časté výzvy směrem ke Komisi patřila žádost o zavedení
režimu soukromého skladování. Komisař v reakci na tyto žádosti uvedl, že Komise
nyní analyzuje možnosti financování jednotlivých opatření včetně režimu soukromého
skladování, doposud ale nebyly nalezeny prostředky, které by na tuto podporu mohly
být uvolněny. Europoslanci většinově rovněž podpořili odklad Strategie Farm to Fork
a Strategie EU pro Biodiverzitu, a to vzhledem ke skutečnosti, že je nyní nutno
prioritně se věnovat dopadům koronaviru. Komisař pro zemědělství nevyloučil
případný odklad Strategií, zdůraznil ale, že Evropská zelená dohoda a její jednotlivé
části včetně Farm to Fork budou i nadále klíčovou prioritou Evropské komise. Paolo
De Castro (S&D, IT) podpořil využití krizové rezervy ze SZP; Ivan David (I&D, CZ)
odmítl další import produktů, které je EU schopna vyprodukovat sama, s cílem posílit
soběstačnost EU; Norbert Lins (EPP, DE) zdůraznil, že podporu je nutné zajistit jak
konvenčnímu, tak ekologickému zemědělství, bez upřednostňování jednoho vůči
druhému. Martin Häusling (Zelení, DE) na rozdíl od většiny odmítl odklad Farm to
Fork, odmítl zavedení režimu soukromého skladování, a podpořil dobrovolnou
redukci produkce; podobně Tilly Metz (Zelení, LU) kritizovala intenzifikaci
zemědělského sektoru a závislost na mezinárodním obchodu, podpořila zákaz
transportu živých zvířat, a podpořila redukci objemu používaných antibiotik. V rámci
následné diskuse k přechodnému období většina europoslanců podpořila dvouleté
přechodné období vzhledem ke koronavirové krizi, podporu dvouletému období
vyjádřil i český europoslanec Ivan David. Výbor bude o stanovisku k přechodnému
období hlasovat dne 28/04/2020.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (19/04/2020) Část europoslanců
žádá povinné snížení objemu produkce mléka v době koronavirové krize kvůli
aktuální nadprodukci
Celkem čtrnáct europoslanců ze tří politických frakcí požádalo v dopise ze dne
14/04/2020 komisaře pro zemědělství Janusze Wojciechowskiho a chorvatskou
ministryni zemědělství Mariji Vučković o bezodkladné zavedení povinného
procentuálního snížení objemu produkce mléka a mléčných výrobků v reakci na
koronavirovou krizi. Europoslanci tímto krokem chtějí zabránit skladování či
znehodnocení mléka. V případě, že by k redukci produkce nedošlo, obávají se
europoslanci poklesu výkupních cen mléka na několik měsíců i let po pandemii.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (19/04/2020) Copa a Cogeca
apeluje na Evropskou komisi k zavedení mimořádných opatření s cílem posílit
ochranu zemědělského sektoru
Největší evropská zemědělská organizace Copa a Cogeca ve své poslední analýze
dopadu koronavirové krize na zemědělství uvedla, že dodávky potravin jsou prozatím
stabilní, ceny mléka klesají, a sektory masa a cukru jsou oslabené. Počet
zemědělských odvětví, které vykazují známky narušení trhu, se ale podle Copa a
Cogeca zvyšuje. Copa a Cogeca vyzvala Evropskou komisi k přezkoumání správy
celních kvót; ke zvážení zavedení režimu soukromého skladování skopového a
kozího masa; k aktivování výjimečných opatření na pokrytí nákladů chovu zvířat na
farmách; a k zavedení režimu soukromého skladování mléčných produktů.
Více informací zde.

KORONAVIRUS
/
ZEMĚDĚLSKÁ
POLITIKA (19/04/2020) Občanské
společnosti
vyzvaly
k posílení
ochrany
pracovníků
v zemědělskopotravinářském dodavatelském řetězci i k úpravě pravidel Společné
zemědělské politiky
Celkem třicet organizací občanské společnosti vyzvalo Evropskou komisi dne
16/04/2020 k zajištění posílené ochrany pracovníků v zemědělsko-potravinářském
dodavatelském řetězci, k úpravě pravidel SZP, i k posílení důrazu na pracovníky
v rámci připravované Strategie Farm to Fork. Organizace zdůraznily, že pracovní
podmínky řady pracovníků v zemědělsko-potravinářském sektoru jsou během
koronavirové krize nedostatečné pokud jde o ochranu pracovníků, Komise by proto
měla zajistit pracovníkům přístup k rychlotestům i k ochranným prostředkům. Stran
SZP organizace uvádí, že SZP dlouhodobě podporovala neudržitelné zemědělské
systémy, nyní je proto nutné upravit pravidla tak, aby nebrala v potaz pouze
zemědělce, ale i pracovníky v zemědělském sektoru. Stejně tak připravovaná
Strategie Farm to Fork by měla posílit ochranu a péči o pracovníky v zemědělství.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / FARM TO FORK (19/04/2020) Strategie Farm to Fork bude
pravděpodobně opět odložena, ke zpoždění by mohlo dojít i u řady dalších
plánovaných iniciativ včetně strategie pro welfare zvířat či hodnocení směrnice
pro udržitelné používání pesticidů
Evropská komise vypracovala nový pracovní plán Komise, jehož první verze
v minulém týdnu unikla do bruselských médií. Podle uniklé verze Evropská komise
zvažuje další odklad Strategie Farm to Fork a Strategie EU pro biodiverzitu, obě

strategie měly být původně předloženy dne 25/03/2020, následně byl termín odložen
na 29/04/2020. Důvodem pro odklad strategie Farm to Fork je snaha Komise
zahrnout do návrhu Strategie i iniciativy a kroky související se současnou
koronavirovou krizí a jejím dalším řešením, ale i nutnost úpravy Víceletého
finančního rámce (rozpočtu EU) pro období 2021-2027. Strategie Farm to Fork by
proto podle některých zdrojů mohla být zveřejněna až na podzim letošního roku.
Odklad Strategie pro Biodiverzitu zatím není jednoznačný, Komise uvádí, že je
strategie úzce propojena s Farm to Fork, nicméně podle Komise je její načasování
stále relevantní. Případný odklad Strategie pro Biodiverzitu by podle nového návrhu
pracovního plánu Komise mohl být jen krátký, tedy možná ještě před letní pauzou.
K určitému – nespecifikovanému – odkladu by mohlo dojít i u hodnocení Směrnice
pro udržitelné používání pesticidů, Strategie EU pro welfare zvířat, i Hodnocení
autorizace prostředků na ochranu rostlin a maximálních limitů reziduí pesticidů. Ke
zpoždění by mohlo dojít i v případě Strategie pro udržitelnost chemických prostředků,
jejíž zveřejnění se očekává na podzim tohoto roku. Odklad Strategie Farm to Fork
podporuje většina členů Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj
venkova (kromě Zelených části S&D) i největší evropská zemědělská organizace
Copa a Cogeca; environmentální organizace včetně WWF nebo Greenpeace naopak
další odklad odmítají.
Více informací zde a zde.

FINANCOVÁNÍ / TAXONOMIE (19/04/2020) Rada Evropské Unie přijala
pravidla pro udržitelné financování, takzvanou taxonomii, vyžadující posouzení
environmentálních dopadů veškerých schvalovaných investic
Rada dne 15/04/2020 přijala jednotný klasifikační systém pro udržitelné financování,
obecně nazývaný taxonomie. Taxonomie by měla umožňovat posouzení
environmentálních dopadů investic – schvalovány by měly být ty investice, které
budou považovány za environmentálně udržitelné. Taxonomie zapadá do plánů
Evropské Unie na snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 a na
dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Taxonomie by měla být zavedena již do
konce roku 2020, její jednotlivé části by měly být implementovány postupně mezi lety
2020 – 2022. Nařízení nyní musí být přijato Evropským parlamentem, následně bude
zveřejněno v Úředním věstníku.
Více informací zde.

POTRAVINY (19/04/2020) Evropští vědci z vědeckého poradenského systému
Evropské komise podpořili přesun k oběhovému hospodářství prostřednictvím
úprav daňových systémů
Přední evropští vědci z konsorcia SAPEA (Vědecké poradenství pro politiku
evropských akademií), které je součástí vědeckého poradenského mechanismu
Evropské Komise pro přípravu strategií Komise včetně Strategie Farm to Fork,
zdůraznili nutnost realizace radikálních změn ve způsobu výroby a distribuce potravin

k zajištění udržitelného potravinového systému EU. Podle SAPEA musí dojít
k přesunu od lineární masové spotřeby k více oběhovému systému hospodářství,
musí být redukován objem potravinového odpadu, musí dojít ke změně preferencí
spotřebitelů, ale i ke změnám toho, jak spotřebitelé o potravinách přemýšlejí. Podle
SAPEA by cestou k dosažení těchto cílů mohla být úprava daňových systémů –
SAPEA jako příklad zmiňuje například maďarskou daň na tučné potraviny.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY (19/04/2020) V Maďarsku
nadále dochází k šíření ptačí chřipky
Zemědělské organizace v minulém týdnu informovaly o závažné situaci v Maďarsku
týkající se rozšiřování ptačí chřipky na maďarském území. Podle informací
maďarských zemědělských organizací dochází k desítkám nových případů týdně,
situace je vážná i vzhledem k současně probíhající koronavirové krizi – Maďarsko
zaměřuje pozornost na řešení koronaviru, rozšiřování ptačí chřipky není momentálně
vnímáno jako prioritní záležitost k řešení. Zástupci varovali před dalším zhoršením
situace.

ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE / WELFARE (19/04/2020) Organizace pro ochranu
zvířat vyzývají Evropskou unii k ukončení přepravy živých zvířat na dlouhé
vzdálenosti
Organizace zabývající se dobrými životními podmínkami zvířat – konkrétně Vier
Pfoten, World Farming EU a World Animal Protection – zaslaly výzvu Evropské radě,
Parlamentu a Komisi s žádostí o ukončení přepravy živých zvířat na dlouhé
vzdálenosti a přerušení obchodování s volně žijícími zvířaty. Organizace zároveň
požadují v rámci Evropské Zelené Dohody podporu kratších dodavatelských řetězců,
řešení problému s antimikrobiální rezistencí, a obnovu životního prostředí a
biodiverzity.
Více informací zde.

ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE / KLIMA (19/04/2020) Britské školy, nemocnice a
pečovatelské domovy se zavázaly ke snížení spotřeby masa v jídelnách o 20 %
Britské školy, nemocnice a pečovatelské domovy se zavázaly ke snížení spotřeby
masa v jídelnách o 20 %. Cílem akce #20percentlessmeat („o 20 % masa méně“) je
přispět ke snížení objemu produkovaných skleníkových plynů a ke zpomalení
klimatických změn. Odhadem se po zavedení tohoto kroku spotřeba masa v zemi
sníží o 9 milionů kg, což by mělo snížit produkci emisí uhlíku o 200.000 tun.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / TRH & KOMODITY (19/04/2020) Vinařský sektor žádá o
aktivaci tržních opatření ve snaze zmírnit dopady koronavirové krize
Evropská federace původních vín zaslala dopis Evropské komisi, ve kterém žádá o
aktivaci opatření podle nařízení o společné organizaci trhu ve snaze zmírnit dopady
koronavirové krize na sektor. Vinařský sektor čelí finančním ztrátám kvůli omezení
světového trhu a uzavření některých distribučních kanálů. Záchranu producentů vína
prostřednictvím poskytnutí finančního odškodnění a větší flexibility podpořilo ve svém
dopise komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova Januszi Wojciechowskimu i 70
europoslanců.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / OBCHOD (19/04/2020) Ukrajina je připravena v případě
potřeby zakázat vývoz pšenice
Ukrajina je připravena zakázat v případě potřeby vývoz pšenice, pokud prodeje
překročí limity domlouvané v rámci obchodních dohod. Náměstek ministra
hospodářství Taras Vysotskij uvedl, že Ukrajina má pro export připravené 2,2 miliony
tun pšenice do 30/06/2020. Pokud ale export v dubnu překročí 2 miliony tun, země
vývoz zakáže. Limit zatím nebyl překročen. Zákaz vývozu některých produktů po
dobu koronavirové krize již zavedly některé východní země jako Rusko či
Kazachstán.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / OBCHOD (19/04/2020) Rumunsko omezilo dočasně po
dobu koronavirové krize vývoz obilovin a cukru do třetích zemí
Rumunská vláda rozhodla dne 15/04/2020 dočasně zastavit vývoz pšenice, ječmene,
ovsa, kukuřice, rýže, pšeničné mouky, sójových bobů, oleje, cukru a různých
pekařských výrobků do třetích zemí po dobu platnosti nouzového stavu v důsledku
koronaviru. Povoleny jsou pouze přesuny v rámci EU s podmínkou, že produkty
nebudou prodány do třetích zemí. Podle ministra zemědělství Adriana Orose je cílem
tohoto opatření zajistit dostatek potravin především pro obyvatele Rumunska.
Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / OBCHOD (19/04/2020) Bulharsko zvažuje zákaz dovozu
ovoce a zeleniny ze zahraničí po dobu sklizňové sezóny v Bulharsku a využít
tak koronavirovou krizi k upřednostnění domácí produkce
Bulharský místopředseda vlády Krasimir Karakachanov navrhl dne 10/04/2020 zákaz
dovozu ovoce a zeleniny ze zahraničí během bulharské sklizňové sezóny, dokud

nebude vyčerpána bulharská produkce. V době koronavirové krize by tak bylo možné
upřednostnit domácí produkci. O návrhu diskutuje vláda s Asociací pro moderní
obchod sdružující maloobchodní řetězce v zemi včetně společností Kaufland, Lidl,
Billa a několika bulharských řetězců. Asociace pro moderní obchod v tomto kontextu
varovala před porušováním pravidel hospodářské soutěže, jednotného trhu a
poskytováním neoprávněné státní podpory.
Více informací zde.

KORONAVIRUS / STÁTNÍ PODPORY (19/04/2020) Evropská komise schválila
řadu schémat státních podpor s cílem pomoci podnikům včetně těch zemědělských
během koronavirové krize
Evropská komise v uplynulém týdnu schválila řadu schémat předložených ze strany
členských států Evropské Unie s cílem pomoci místní ekonomice a životaschopnosti
podniků během koronavirové krize. Komise schválila následující schémata státních
podpor:
Komise schválila dne 11/04/2020 polské schéma státní podpory s cílem pomoci
polské ekonomice během současné koronavirové krize. Nové schéma by mohlo
dosáhnout výše až 115 milionů EUR, podpora ve formě přímých grantů by měla
částečně pokrýt úroky z půjček, které by obvykle měl nést dlužník. Program bude
otevřen mikropodnikům, malým a středním podnikům i velkým společnostem, které
čelí obtížím v důsledku koronaviru. Dostupné zde.

Komise schválila dne 11/04/2020 rumunské schéma státní podpory, které by mělo
být určeno na pomoc malým a středním podnikům. Nové schéma by mohlo
dosahovat výše až 3,3 miliardy EUR, mělo by mít podobu přímých grantů a státních
záruk za půjčky na provozní a investiční prostředky. Dostupné zde.

Komise schválila dne 11/04/2020 belgické schéma státní podpory, nové schéma by
mohlo dosahovat výše až 50 miliard EUR, podpora ve formě státních záruk na nové
krátkodobé půjčky bude přístupná všem společnostem, a to včetně malých a
středních podniků a osob samostatně výdělečně činných. Cílem podpory je pomoci
podnikům zajistit likviditu a pokračování jejich činností. Dostupné zde.

Komise schválila dne 11/04/2020 švédské schéma státní podpory, které má za cíl
pomoci švédským aerolinkám v době krize. Nové schéma ve formě státních záruk na
půjčky by mohlo dosahovat výše až 455 milionů EUR, přístupné by mělo být všem
leteckým společnostem, které jsou držiteli švédské licence ke komerčnímu letectví.
Dostupné zde.

Komise schválila dne 12/04/2020 francouzské schéma státní podpory, nové schéma
by mohlo dosahovat výše až 10 miliard EUR, a mělo by zajišťovat pojištění
obchodních úvěrů s cílem chránit společnosti dodávající zboží a služby před rizikem
nezaplacení ze strany klientů za poskytnuté služby. Dostupné zde.

Komise schválila dne 14/04/2020 dvě italská schémata státní podpory. První schéma
ve výši až 200 miliard EUR by mělo být určeno na podporu italské ekonomiky
prostřednictvím záruk na zajištění provozních a investičních prostředků. Cílem
schématu je zjednodušení přístupu k půjčkám pro společnosti postižené koronavirem
a zajištění jejich další činnosti. Druhé schéma by mělo být určeno na podporu osob
samostatně výdělečně činných a malých a středních podniků s počtem zaměstnanců
do 499. V rámci tohoto schématu by Itálie měla poskytovat státní záruky za půjčky na
provozní a investiční prostředky a přímé granty ve formě osvobození od poplatků za
poskytnuté záruky. Dostupné zde a zde.

Komise schválila dne 14/04/2020 německé schéma státní podpory, které by mělo být
zaměřeno na poskytování záruk na pojištění obchodních úvěrů s cílem ochránit
společnosti dodávající služby a zboží před rizikem nezaplacení za služby ze strany
klientů. Vzhledem ke koronavirové krizi se zvýšilo riziko, že pojišťovny nebudou
ochotny udržet pojistné krytí, německé schéma státní podpory by mělo zajišťovat
dostupnost pojištění obchodních úvěrů i nadále všem společnostem, aniž by musela
být vyžadována například úhrada zboží a služeb předem. Dostupné zde.

Komise schválila dne 15/04/2020 švédské schéma státní podpory v podobě
dočasného systému slev z nájemného. Nové schéma by mělo dosahovat výše 453
milionů EUR, a mělo by být určeno pro osoby provozující hotely, restaurace či
maloobchodní společnosti, jejichž provoz byl omezen rozšířením koronaviru, a kteří
současně musí nadále platit nájemné. Schéma by mělo pokrýt až 50 % nájemného
sjednaného mezi pronajímateli a nájemníky v období od 01/04/2020 do 30/06/2020.
Dostupné zde.

Komise schválila dne 15/04/2020 české schéma státní podpory, které by mělo být
určeno zejména na podporu investic do výroby produktů pro boj s koronavirem. Nové
schéma by mělo začínat na 11 milionech EUR, postupně by mohlo být navýšeno až
na 37 milionů EUR, jeho cílem je urychlit vývoj produktů souvisejících s koronavirem.
Podporu budou moci čerpat malé a střední podniky, bude mít podobu přímých
grantů, a bude pokrývat 50 % způsobilých nákladů, které podniky musí vynaložit na
vytvoření výrobních kapacit pro výrobu produktů pro boj s koronavirem.
Dostupné zde.

Komise schválila dne 15/04/2020 bulharské schéma státní podpory, jehož cílem by
měla být podpora zaměstnanosti a zachování pracovních míst v sektorech, které byly
nejvíce postiženy krizí COVID-19. Nové schéma by mělo dosáhnout výše až 770
milionů EUR, a mělo by umožnit bulharským orgánům financovat až 60 % mzdových
nákladů včetně sociálního zabezpečení, čímž by mělo být sníženo riziko propouštění
v nejvíce postižených sektorech – maloobchod, cestovní ruch, kultura, sport, zábavní
a rekreační činnosti či osobní doprava. Dostupné zde.

Komise schválila dne 15/04/2020 prodloužení a rozšíření francouzského schématu
státní podpory, Komise schválila první francouzské schéma již 30/03/2020.
Odhadovaná výše rozpočtu pro březen 2020 činí 1,7 miliardy EUR, pro duben 2020
pak 2,9 miliardy EUR. Podpora by měla být dostupná všem mikro a malým
společnostem zaměstnávajícím do deseti zaměstnanců s ročním obratem nižším než
1 milion EUR. Dostupné zde.

Komise schválila dne 15/04/2020 dánské schéma státní podpory, jehož cílem je
zabezpečit pomoc skandinávským aerolinkám SAS během koronavirové krize. Nové
schéma by mělo dosáhnout výše až 137 milionů EUR, a mělo by částečně
kompenzovat ztráty, které letecká společnost zaznamenala vzhledem ke zrušení letů.
Dostupné zde.

Komise schválila dne 16/04/2020 lotyšské schéma státní podpory, jehož cílem by
mělo být zajištění pomoci sektorům zemědělství, potravinářství a rybářství jakožto i
školnímu stravování během koronavirové krize. Nové schéma by mělo dosahovat
výše až 35,5 milionu EUR, prostřednictvím přímých grantů by mělo zajistit
dostatečnou likviditu postižených společností. Dostupné zde.

Komise schválila dne 17/04/2020 maďarské schéma státní podpory, jehož cílem by
mělo být zajištění pomoci podnikům postiženým koronavirem prostřednictvím
přímých grantů, půjček, či kapitálových opatření. Nové schéma by mohlo dosahovat
výše až 1 miliardy EUR, a mělo by být dostupné společnostem všech velikostí.
Dostupné zde.

Komise schválila dne 17/04/2020 chorvatské schéma státní podpory určené na
pomoc sektoru rybářství a akvakultury. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 4
milionů EUR, a mělo by být poskytováno prostřednictvím přímých grantů. Podpora
bude přístupná pro společnosti všech velikostí, napříč celým Chorvatskem.
Dostupné zde.

Komise schválila dne 17/04/2020 rakouské schéma systému záruk pro malé a
střední podniky, které byly postiženy koronavirem. Schéma by mělo zajišťovat 100 %
záruky na podkladové půjčky až do výše 500.000 EUR (s výjimkou zemědělství,
rybolovu a akvakultury); v případě půjček nad 500.000 EUR bude schéma zajišťovat
90 % záruky na podkladové půjčky do výše 25 milionů EUR. Dostupné zde.

Komise schválila dne 17/04/2020 portugalské schéma státní podpory, které by mělo
být určeno na podporu výzkumu, vývoje, testování a produkci produktů, které souvisí
s koronavirem – včetně vakcín, ventilátorů, či osobních ochranných prostředků.
Dostupné zde.

Komise schválila dne 17/04/2020 maďarské schéma státní podpory s cílem zajistit
pomoc výzkumu a vývoji ve všech sektorech postižených koronavirem. Nové schéma
by mělo dosahovat výše 88 milionů EUR, a mělo by zajistit financování mzdových
nákladů podniků, které by kvůli propuknutí koronaviru musely propouštět výzkumné
pracovníky. Schéma je přístupné společnostem všech velikostí. Dostupné zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA (12/04/2020) Evropská komise
vydala Nařízení týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8;
záloh u přímých plateb a opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy
a zvířat; a kontrol na místě v rámci společné zemědělské politiky

Komise vydala dne 16/04/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/529 ze dne
15. dubna 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) 2369).
Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/04/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/531 ze dne 16.
dubna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího
pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde
o výši záloh u přímých plateb a opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy
a zvířat, a od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení, pokud jde o
přímé platby. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/04/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/532 ze dne 16.
dubna 2020, kterým se s ohledem na rok 2020 stanoví odchylky od prováděcích
nařízení (EU) č. 809/2014, (EU) č. 180/2014, (EU) č. 181/2014 (EU), (EU) 2017/892,

(EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 a (EU) 2016/1240,
pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné
zemědělské politiky.
Dostupné zde.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

21/04/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel (tbc)
21/04/2020 – Zasedání COMENVI k projednání COVID-19 a Evropské zelené
dohody
27-28/04/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství
28/04/2020 – Hlasování v COMAGRI k přechodnému období (tbc)
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)
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)
Srpen 2020 – Posouzení dopadů Evropské komise k Legislativě EU pro klima
Říjen 2020 – Hlasování v plénu k SZP po roce 2020 (možnost 1)
Říjen–Prosinec 2020 – Trialogy EP, EK a Rady k SZP po roce 2020 (odhad)
01/2021 – Portugalské předsednictví
2021 – Přechodné období SZP (2021, 2021-2022)
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Vydává: Okresní agrární komora Most – KIS Ústeckého kraje

