
Vážení příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,

v dnešní relaci bychom vás rádi upozornili na několik důležitých pasáží z posledního 
dostupného Evropského zpravodajství 03/052020, které připojujeme níže.

Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova schválil pravidla pro přechodné období SZP, 
která ještě musí být schválena plénem EP :

 Přechodné období bude dvouleté a budou v něm platit současná pravidla SZP
 Podpořil flexibilitu členských států v kofinancování
 Odmítl návrh na zastropování přímých plateb

Pokračuje tlak na enviromentální opatření v rámci SZP – 25% zemědělské půdy v režimu 
ekologického zemědělství, 30% suchozemského povrchu pod enviromentem, redukce 
pesticidů o 50%, minimálně 10% zemědělské půdy mimo produkci.

Pokračuje tlak Evropské komise v uzurpování dalších pravomocí – požadavek na delegaci 
práva aktivovat krizovou rezervu bez konzultace s členskými zeměmi !

Všeobecná nespokojenost s tržními opatřeními Evropské komise v sektoru mléka a mléčných 
výrobků, výzvy k přepracování!

Probíhá krize v zabezpečení zemědělských prací sezonními dělníky z východních zemí : 
 Ukrajina zablokovala odlet sezonních pracovníků do Velké Británie
 Roste nesouhlas a odpor proti nerovným pracovním podmínkám sezonních dělníků 

z východních zemí, hodnotí se jako selhání EU
 Je ohrožena stabilita zemědělské produkce západních zemí

Závažným problémem, který bude postupně gradovat, je sucho, které zasáhlo větší část 
evropského kontinentu včetně obilnice Ukrajiny. Za tohoto stavu vlády některých zemí 
připravují opatření k posílení politiky domácích potravin na úkor volného trhu, to znamená 
omezení vývozu surovin ke zpracování do zahraničí – například polské mléko.

Vše směřuje k politice zabezpečení domácích potravin, které se stávají novým společenským, 
sociálním a ekonomickým fenoménem bezpečnosti státu a jeho hospodářské politiky

V Mostě dne 7. května 2020
Vydává Okresní agrární komora Most – KIS Ústeckého kraje



EVROPSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – VYBRANÉ AKTUALITY

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NÍŽE

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / PŘECHODNÉ OBDOBÍ  Výbor Evropského parlamentu 
pro zemědělství a rozvoj venkova schválil pravidla pro přechodné období Společné 
zemědělské politiky

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / BIODIVERZITA   Strategie Evropské Unie pro 
Biodiverzitu: 25 % zemědělské půdy obhospodařované v režimu ekologického 
zemědělství, 30 % celkového suchozemského povrchu pod environmentální 
ochranou, redukce pesticidů o 50 %

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Výbor Evropského parlamentu 
podpořil posílení tržních opatření na podporu trhu během koronavirové krize, vyzval 
k zajištění silného rozpočtu a k zavedení tržních opatření pro sektor drůbežího a 
vepřového masa a vína

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Evropská komise by podle komisaře 
pro zemědělství měla mít právo aktivovat krizovou rezervu, aniž by k tomu daly 
svolení členské státy Evropské Unie

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Europoslanci zkritizovali tržní 
opatření přijatá s cílem podpořit sektor mléčných výrobků a vína, opatření označili za 
nedostatečná

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Europoslanci vyzvali Evropskou 
komisi k poskytnutí podpory sektoru květin

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Evropský výbor regionů vyzval 
k přehodnocení tržních opatření, která předložila Evropská komise s cílem pomoci 
odvětví mléka a mléčných výrobků



KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Copa a Cogeca vyzvala Evropskou 
komisi k posílení tržních opatření na podporu sektoru vína, brambor, i drůbežího 
masa

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Drůbežářský průmysl žádá 
Evropskou komisi o řízení importu s cílem předejít nadměrné nabídce na evropském 
trhu

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Sezónní pracovníci ze zemí východní 
Evropy čelí nerovnosti pracovních podmínek

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Ukrajina zablokovala odlet sezónních 
pracovníků do Velké Británie

FARM TO FORK / ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA   Dvanáct europoslanců vyzvalo Komisi 
k nastavení Strategie Farm to Fork tak, aby vedla k přesunu k rostlinné stravě a 
rostlinným alternativám masa

KORONAVIRUS / POTRAVINY   Režim soukromého skladování může mít negativní 
dopad na ceny hovězího masa

POTRAVINY / OZNAČOVÁNÍ   Potravinářské společnosti Danone a Nestlé požadují 
povinné zavedení systému značení potravin NutriScore v celé Evropské unii

KORONAVIRUS / NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY   Pandemie koronaviru vede 
podle zástupců zemědělských organizací k rozšiřování nekalých obchodních praktik 
v dodavatelském řetězci

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN   Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin zveřejnil výsledky hodnocení kumulativních účinků reziduí pesticidů v 
potravinách



ROSTLINNÁ PRODUKCE / OCHRANA ROSTLIN   Dánsko plánuje zavést zákaz 
používání pesticidů a hnojiv v určitých chráněných oblastech

ROSTLINNÁ VÝROBA / SUCHO   Západní Evropu trápí nejsušší jaro od roku 1979; 
sucho trápí i Ukrajinu, části Polska, Slovinska i Chorvatska

ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE / WELFARE   Rumunská vláda zavádí přísnější opatření 
na ochranu dobrých životních podmínek zvířat

KORONAVIRUS / TRH   Polské ministerstvo zemědělství veřejně jmenuje a kritizuje 
zpracovatele mléka, kteří odebírají mléko od producentů z jiných členských států 
Evropské Unie

TRH & KOMODITY / OBCHOD   Evropská Unie dosáhla dohody ohledně volného 
obchodu s Mexikem, většinu produkce včetně zemědělko-potravinářské bude možné 
obchodovat bezcelně

BREXIT   Jednání o vztazích po vystoupení Velké Británie z Evropské Unie zatím 
bez zásadního pokroku

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 vydala Nařízení 
týkající se dovozního cla v odvětví obilovin; ochranných opatření v souvislosti s 
vysoce patogenní influenzou ptáků; udělení povolení Unie pro kategorii biocidních 
přípravků; podmínek pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí 
koňovitých do Unie; dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách 
rostlinného a živočišného původu; a Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií 
a Singapurskou republikou pokud jde o změny v ochraně zeměpisných označení vín, 
lihovin, zemědělských produktů a potravin registrovaných v Singapuru



ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ:

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / PŘECHODNÉ OBDOBÍ   (03/05/2020)   Výbor 
Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova schválil pravidla pro 
přechodné období Společné zemědělské politiky

Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI) 
schválil dne 28/04/2020 pravidla pro přechodné období SZP. COMAGRI podpořil 
zachování současných pravidel SZP po dobu dalších až 2 let (do 2022, pokud 
nebude dosaženo dohody k Víceletému finančnímu rámci a SZP do 30/10/2020), 
financována by měla být z nového rozpočtu. COMAGRI podpořil zajištění 
adekvátního rozpočtu pro SZP (odmítl krácení rozpočtu SZP), podpořil posílení 
flexibility členských států stran kofinancování a využívání agro-envi-klima opatření, a 
zdůraznil nutnost posílení tržních opatření s cílem řešit narušení trhu způsobené 
koronavirem. Návrh francouzského europoslance Manuela Bomparda (GUE/NGL) na 
zastropování přímých plateb byl odmítnut poměrem hlasů 15 pro, 30 proti, 3 se 
zdrželi. Schválen nebyl ani návrh na prodloužení přechodné státní podpory po dobu 
trvání přechodného období. Europoslanci v COMAGRI podpořili pokračování 
v dosahování interní konvergence přímých plateb poměrem hlasů 33 pro, 12 proti, 3 
se zdrželi; pokračování v dosahování externí konvergence ale bylo odmítnuto 
poměrem hlasů 20 pro, 26 proti, 2 se zdrželi. Stanovisko by mělo být schváleno 
plénem Evropského parlamentu v polovině května 2020, následně by mělo být 
projednáváno v rámci trialogu Parlamentu, Komise a Rady.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / BIODIVERZITA   (03/05/2020)   Strategie Evropské 
Unie pro Biodiverzitu: 25 % zemědělské půdy obhospodařované v režimu 
ekologického zemědělství, 30 % celkového suchozemského povrchu pod 
environmentální ochranou, redukce pesticidů o 50 %

Evropská komise připravuje Strategii EU pro biodiverzitu, předložení Strategie je 
prozatím plánováno na 20/05/2020. Strategie bude zásadně ovlivňovat i 
zemědělskou politiku EU. Podle aktuálních neoficiálních informací (strategie je stále 
diskutována, konkrétní hodnoty se stále mohou měnit) Evropská komise uvažuje o 
následujících cílech: alespoň 25 % z celkové plochy zemědělské půdy by mělo být do 
roku 2030 obhospodařováno v režimu ekologického zemědělství; alespoň 30 % z 
celkové suchozemské a mořské plochy by mělo spadat pod určitou environmentální 
ochranu (aktuálně 26 % a 11 %); alespoň 10 % z celkové plochy zemědělské půdy 
by mělo být v neprodukčním režimu (neprodukční prvky, krajinné prvky, atp.); 
redukce objemu používaných chemických pesticidů a s nimi spojených rizik by měla 
dosáhnout 50 %, stejně tak redukce vysoce rizikových pesticidů by měla dosáhnout 
50 %; redukce objemu používaného dusíku (v souvislosti s používáním hnojiv) by 
měla klesnout alespoň o 20 %. Do roku 2022 by Komise měla předložit Akční plán 
pro integrované řízení živin. Strategie by měla být předložena společně se Strategií 
Farm to Fork, vzhledem k plánovanému projednávání Víceletého finančního rámce 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200427IPR77909/transition-to-new-eu-farm-policy-meps-approve-key-provisions-for-after-2020


v termínu 13/05/2020 by ale mohlo dojít k dalšímu mírnému opoždění předložení 
strategií (prozatím stále platí 20/05/2020).

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (03/05/2020)   Výbor Evropského 
parlamentu podpořil posílení tržních opatření na podporu trhu během 
koronavirové krize, vyzval k zajištění silného rozpočtu a k zavedení tržních 
opatření pro sektor drůbežího a vepřového masa a vína

Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI) 
zasedal dne 30/04/2020 k projednání tržních opatření, která Komise představila dne 
22/04/2020. Diskuse se zúčastnil i komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Janusz 
Wojciechowski. Členové výboru se během diskuse s komisařem shodovali na tom, že 
navržená opatření nebudou dostatečná, podpořili jejich rozšíření i na další sektory 
včetně telecího masa, drůbežího masa, vepřového masa, či vína. Europoslanci 
rovněž odmítli krácení rozpočtu SZP, vyzvali naopak k zajištění silného rozpočtu a 
finanční podpory na pomoc sektoru během koronavirové krize ze zdrojů mimo SZP. 
Komisař pro zemědělství uvedl, že Komise disponuje omezeným rozpočtem, musí 
proto vybírat nejpostiženější sektory, mezi které podle komisaře sektor drůbežího 
masa zatím nepatří. Na výzvu některých europoslanců stran dalšího odkladu 
strategie Farm to Fork komisař uvedl, že strategie byla odložena na 20/05/2020, dále 
by odkládána být neměla.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (03/05/2020)   Evropská komise by 
podle komisaře pro zemědělství měla mít právo aktivovat krizovou rezervu, 
aniž by k tomu daly svolení členské státy Evropské Unie

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Janusz Wojciechowski v uplynulém týdnu 
uvedl, že by Evropská komise měla mít právo aktivovat krizovou zemědělskou 
rezervu bez nutnosti konzultovat tento krok s členskými státy Evropské Unie. Její 
aktivaci během zasedání Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova dne 
30/04/2020 podpořil například belgický europoslanec Marc Tarabella (S&D), Mara 
Bizzotto (I&D, IT), či Eric Andrieu (S&D, FR). Komisař během zasedání Výboru uvedl, 
že osobně je příznivcem aktivace rezervy, nicméně podle současných pravidel její 
využití musí odsouhlasit Rada, tedy členské státy EU.

Více informací zde.

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/agri-committee-meeting_20200430-1000-COMMITTEE-AGRI_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/agri-committee-meeting_20200430-1000-COMMITTEE-AGRI_vd


KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (03/05/2020)   Europoslanci 
zkritizovali tržní opatření přijatá s cílem podpořit sektor mléčných výrobků a 
vína, opatření označili za nedostatečná

Členové Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova vyjádřili nespokojenost 
s tržními opatřeními, která Komise přijala dne 22/04/2020 s cílem pomoci trhu se 
zemědělsko-potravinářskými komoditami. Podle europoslanců jsou přijatá opatření 
zejména v případě opatření pro sektor mléčných výrobků a sýrů nedostatečná, 
členové Výboru proto vypracovali dopis adresovaný komisaři pro zemědělství a 
rozvoj venkova Januszi Wojciechowskimu, ve kterém žádají o posílení opatření. 
Europoslanci navrhují umožnit členským státům prioritně zaměřit podporu na 
nejzranitelnější hráče řetězce; zpřístupnit režim soukromého skladování pro všechny 
sýry včetně tvarohu; a posílit flexibilitu v případě minimální doby skladování sýrů 
v závislosti na konkrétním druhu sýru. Pro sektor vína europoslanci požadují posílení 
finanční podpory mimo zdroje vnitrostátních programů podpory na víno; umožnit 
odvětví vína financovat snížení maximálních výnosů na hektar, snížit objemy vína a 
investovat do vín s vyšší kvalitou; či zmírnění restrikcí spojených s propagací vína.

Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (03/05/2020)   Europoslanci vyzvali 
Evropskou komisi k poskytnutí podpory sektoru květin

Padesát europoslanců vyzvalo dne 27/04/2020 komisaře pro zemědělství a rozvoj 
venkova Janusze Wojciechowskiho k zajištění podpory pro sektor květin, který patří 
mezi sektory nejvíce postižené koronavirovou krizí. Sektor zaměstnává okolo 
760.000 pracovníků, poznamenán je zejména propadem poptávky po čerstvých 
květinách (až o 85 %). Europoslanci proto vyzvali k posílení finanční pomoci sektoru 
ze zdrojů mimo SZP, Komise by rovněž měla předložit specifická tržní opatření cílená 
přímo na podporu sektoru květin.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (03/05/2020)   Evropský výbor 
regionů vyzval k přehodnocení tržních opatření, která předložila Evropská 
komise s cílem pomoci odvětví mléka a mléčných výrobků

Evropský výbor regionů (EVR) vyzval k přehodnocení tržních opatření, která 
předložila Evropská komise dne 22/04/2020 s cílem zajistit podporu odvětví mléka a 
mléčných výrobků. Výbor uvedl, že tato opatření nejsou dostatečným prostředkem 
k zabránění další krize na trhu s mlékem a mléčnými výrobky. EVR proto požaduje, 
aby byl na úrovni EU zaveden dobrovolný režim redukce produkce mléka, který by 
omezil tlak na režim soukromého skladování mléka a mléčných výrobků, pro který 
Komise alokovala 30 milionů EUR.

Více informací zde.

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-voice-strong-reservations-about-commissions-market-intervention-measures/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200427IPR77908/covid-19-meps-voice-criticism-of-aid-package-to-cheese-and-wine-farmers
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Milk-Regions-call-for-a-volume-reduction-scheme-at-EU-level-.aspx?utm


KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (03/05/2020)   Copa a Cogeca 
vyzvala Evropskou komisi k posílení tržních opatření na podporu sektoru vína, 
brambor, i drůbežího masa

Největší evropská zemědělská organizace Copa a Cogeca v návaznosti na tržní 
opatření, která Evropská komise představila dne 22/04/2020 s cílem pomoci 
zemědělsko-potravinářskému sektoru během koronavirové krize, vyzvala Komisi 
k posílení těchto opatření a zavedení nových, a to zejména s cílem posílit podporu 
sektorům vína, brambor, či drůbežího masa. Copa a Cogeca uvedla, že sektor vína 
byl negativně zasažen koronavirovou krizí vzhledem k proměnám preferencí 
spotřebitelů, což vede k navyšování neprodaných zásob vína. Copa a Cogeca proto 
podpořila zajištění podpory pro destilaci, soukromé skladování, i sklizeň při nižší 
vyzrálosti hroznů. V sektoru brambor Copa a Cogeca uvádí aktuální nadprodukci 
brambor o 2,78 tuny a pokles hodnoty komodity o více než 400 milionů EUR. 
Doposud přijatá opatření na podporu tohoto sektoru jsou nedostatečná, Copa a 
Cogeca proto navrhuje poskytnutí podpory s cílem zajištění likvidity producentů, 
dostupné by rovněž měly být státem zaručené půjčky. Copa a Cogeca rovněž 
vyzvala k zavedení tržních opatření pro sektor drůbežího masa, který byl v rámci 
prvního balíčku vyloučen, soukromé skladování bylo umožněno pouze pro hovězí 
maso, skopové maso a kozí maso.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (03/05/2020)   Drůbežářský průmysl 
žádá Evropskou komisi o řízení importu s cílem předejít nadměrné nabídce na 
evropském trhu

Zástupci producentů a zpracovatelů drůbežího masa zaslali v uplynulém týdnu dopis 
Evropské komisi, ve kterém žádají o řízení importu zboží s cílem předejít nadměrné 
nabídce drůbežích produktů na evropském trhu vzhledem k uzavření stravovacích 
zařízení. Současná poptávka po drůbeži v EU není dostatečná, po zrušení 
koronavirových opatření bude spotřeba několik dalších měsíců rovněž omezená. 
Průmysl vyzval Komisi i k zavedení soukromého skladování a specifických opatření 
na ochranu sektoru.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (03/05/2020)   Sezónní pracovníci 
ze zemí východní Evropy čelí nerovnosti pracovních podmínek

Nedostatek sezónních pracovníků zejména z východních zemí EU je pro řadu 
západních zemí zásadním problémem a ohrožením stability zemědělské 
produkce. Komise proto vydala pokyny pro volný pohyb těchto pracovníků. Německo, 
Velká Británie i Francie využívají pracovníky z východu především díky jejich ochotě 
tvrdě pracovat i díky požadavkům na mzdu. Současná krize nicméně vedla ke 
zviditelnění nerovnosti pracovních podmínek sezónních pracovníků zejména z 

https://www.copa-cogeca.eu/Main.aspx?page=Archive
https://www.globalmeatnews.com/Article/2020/04/29/Oversupply-warning-issued-by-European-poultry-industry?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=30-Apr-2020


Rumunska, Polska či Bulharska ve srovnání s podmínkami pracovníků ze západních 
zemí. Ramona Duminicioiu z rumunského sdružení EcoRuralis upozorňuje na 
model rozvoje založený na práci chudých, což považuje za selhání EU. Duminicioiu 
proto požaduje, aby rumunská vláda uzavřela bilaterální dohody s cílovými zeměmi o 
řádných pracovních podmínkách. Na problém nerovných podmínek upozornil dne 
30/04/2020 i rumunský europoslanec Daniel Buda (EPP), který situaci označil za 
novodobé otroctví.

Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (03/05/2020)   Ukrajina zablokovala 
odlet sezónních pracovníků do Velké Británie

Ukrajina v minulém týdnu zablokovala odlet letadla, které mělo převézt ukrajinské 
pracovníky do Velké Británie za účelem sezónních zemědělských prací. Podle 
evropských médií tento krok přispěje k posílení obav západních zemí z nedostatku 
pracovníků v zemědělství během nadcházející sezóny. Ukrajinští představitelé vlády 
uvedli, že rozhodnutí bylo přijato s cílem v první řadě zabezpečit ochranu zdraví 
vlastních občanů. Velké Británii aktuálně schází zhruba dvě třetiny běžné pracovní 
síly pro práce v zemědělství.

Více informací zde.

FARM TO FORK / ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA   (03/05/2020)   Dvanáct europoslanců 
vyzvalo Komisi k nastavení Strategie Farm to Fork tak, aby vedla k přesunu 
k rostlinné stravě a rostlinným alternativám masa

Celkem dvanáct europoslanců z pěti politických frakcí Evropského parlamentu a 
deseti členských zemí Evropské Unie vyzvalo výkonného místopředsedu Evropské 
komise Franse Timmermanse k nastavení strategie Farm to Fork tak, aby vedla 
k přesunu k rostlinné stravě a rostlinným alternativám masa. Dopis byl dále 
adresován komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova Januszi Wojciechowskimu, 
komisařce pro zdraví a bezpečnost potravin Stelle Kyriakides, a komisaři pro životní 
prostředí Virginijusi Sinkevičiusovi. Výzvu podepsali mimo jiné i dva slovenští 
europoslanci Michal Wiezik (EPP) a Martin Hojsík (Renew Europe). Europoslanci 
v dopise upozorňují na nadspotřebu masa a mléčných výrobků, která je podle nich 
největším zdravotním rizikem současného potravinového systému. Pandemie 
koronaviru je podle europoslanců způsobena chorobami přenášenými zvířaty, 
přičemž intenzivní průmyslový chov zvířat podle nich poskytuje více šancí na rozvoj 
nových chorob a jejich přenos na člověka. Současná SZP podle těchto europoslanců 
podporuje velké průmyslové podniky zaměřené na živočišnou výrobu, omezuje 
welfare zvířat a podporuje spotřebu masa a mléčných výrobků. Nová strategie Farm 
to Fork by tento trend měla změnit, europoslanci strategii označili za jedinečnou 
příležitost ke změně a k přesunu ke skutečně udržitelnému potravinovému systému. 
Jedním z kroků by měla být i redukce podniků zaměřených na intenzivní živočišnou 
produkci.

https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/apr/16/western-europe-food-east-european-workers-coronavirus?utm
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-seasonal-workers-included-new-guidelines-ensure-free-movement-critical-workers-2020-marzo-30_en
https://www.bbc.co.uk/programmes/m000hmyt


KORONAVIRUS / POTRAVINY   (03/05/2020)   Režim soukromého skladování 
může mít negativní dopad na ceny hovězího masa

Komise pro hospodářská zvířata a maso v Severním Irsku (LMCNI) v uplynulém 
týdnu varovala, že podpora soukromého skladování zejména u jehněčího a hovězího 
masa negativně ovlivní jeho cenu. Soukromé skladování umožní dočasné stažení 
produktů z trhu po dobu nejméně 2-3 měsíců a nejdéle 5-6 měsíců. Zmrazením 
masa, zejména kvalitních hovězích steaků, ale klesá jeho hodnota. S cílem pomoci 
zemědělsko-potravinářskému sektoru navrhla Komise výjimečná opatření v hodnotě 
80 milionů EUR, z této částky je 46 milionů EUR určeno pro odvětví hovězího a 
jehněčího masa.

Více informací zde.

POTRAVINY / OZNAČOVÁNÍ   (03/05/2020)   Potravinářské společnosti Danone 
a Nestlé požadují povinné zavedení systému značení potravin NutriScore v celé 
Evropské unii

Potravinářské společnosti Danone a Nestlé se připojily ke skupině dalších 
zpracovatelů a zúčastněných stran z celého potravinářského řetězce, která požaduje 
povinné zavedení systému nutričního značení potravin NutriScore v celé EU. Téměř 
40 společností požádalo ve společném dopise komisařku pro zdraví a bezpečnost 
potravin Stellu Kyriakidesovou o předložení legislativního návrhu na povinné 
zavedení systému NutriScore. Jejich výzva přichází těsně před zveřejněním strategie 
Farm to Fork, která by měla obsahovat doporučení Komise k jednotnému označování 
výživových hodnot na přední straně obalů v celé EU.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY   (03/05/2020)   Pandemie 
koronaviru vede podle zástupců zemědělských organizací k rozšiřování 
nekalých obchodních praktik v dodavatelském řetězci

Zástupci zemědělských organizací napříč členskými státy Evropské Unie upozorňují 
rozšiřování uplatňování nekalých obchodních praktik v potravinovém dodavatelském 
řetězci během pandemie koronaviru. Podle zemědělských organizací patří mezi 
nejčastější nekalé obchodní praktiky tlak ze strany obchodních řetězců na snižování 
výkupní ceny produkce (zejména u ovoce a zeleniny a rychle se kazícího zboží), 
přičemž prodejní ceny v obchodech zůstávají nezměněny, případně rostou. 
Dodavatelé jsou ze strany řetězců rovněž penalizováni za nedodání požadovaného 
objemu zboží v požadovaném termínu, přičemž v současné době není v moci 
dodavatelů tuto situaci změnit. Zaznamenány byly rovněž případy chybného značené 
produkce, kdy zejména v období Velikonoc bylo jehněčí maso původem z Nového 
Zélandu označováno jako produkce EU.

Více informací zde.

https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2020/04/24/EU-scheme-to-freeze-meat-will-hit-prices?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=27-Apr-2020
https://www.dairyreporter.com/Article/2020/04/28/Danone-and-Nestle-join-cross-sector-call-for-Nutri-Score-on-all-foods-in-EU?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=28-Apr-2020
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/covid-19-causing-spike-in-unfair-trade-practices-farmers-complain/


ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN   (03/05/2020)   Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin zveřejnil výsledky hodnocení kumulativních účinků 
reziduí pesticidů v potravinách

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil výsledky dvou pilotních 
studií zaměřených na hodnocení kumulativních účinků reziduí pesticidů v 
potravinách. Ze závěrů hodnocení vyplývá, že rizika spojená s kumulativním účinkem 
reziduí pesticidů v potravinách existují, rizika jsou ovšem natolik nízká, že podle 
EFSA nevyžadují zavedení regulačních opatření. Oba závěry, jak hodnocení vlivu 
reziduí na štítnou žlázu, tak hodnocení negativních účinků na nervový systém, jsou 
výsledkem dlouholeté spolupráce mezi EFSA a Nizozemským národním institutem 
pro veřejné zdraví a životní prostřední (RIVM). V příštích letech budou následovat 
hodnocení týkající se účinků pesticidů na další orgány a funkce lidského těla.

Více informací zde a zde.

ROSTLINNÁ PRODUKCE / OCHRANA ROSTLIN   (03/05/2020)   Dánsko plánuje 
zavést zákaz používání pesticidů a hnojiv v určitých chráněných oblastech

Dánská vláda předložila v uplynulém týdnu návrh zákona, který by měl zavést zákaz 
používání pesticidů a hnojiv v určitých chráněných oblastech. Cílem návrhu je posílit 
ochranu přírodních lokalit i volně žijících živočichů a obnovit biodiverzitu. V případě 
přijetí návrhu budou opatření zavedena v červenci roku 2022. Návrh zákona uvítaly 
nizozemské nevládní environmentální organizace.

Více informací k dispozici zde.

ROSTLINNÁ VÝROBA / SUCHO   (03/05/2020)   Západní Evropu trápí nejsušší 
jaro od roku 1979; sucho trápí i Ukrajinu, části Polska, Slovinska i Chorvatska

Západní Evropu postihlo jedno z nejsušších jarních období za posledních 40 let. Dle 
informací uvedených v bulletinu pro monitorování rostlinné produkce v Evropě 
(MARS) Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) od poloviny 
března 2020 v Evropě téměř nepršelo. Velkým srážkovým deficitem jsou zasaženy 
oblasti východní Francie, Velké Británie, země Beneluxu i Německo. Ukrajina, 
významný producent ozimého ječmene, rovněž patří mezi země postižené suchem. 
Sucho začíná být problémem také v severovýchodním Slovinsku, východním 
Chorvatsku a v některých částech Polska.

Více informací zde.

https://www.efsa.europa.eu/en/news/pesticides-first-cumulative-risk-reports-published
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/efsa-presents-cumulative-assessment-group-methodology
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/danmarks-naturfredningsforening-saadan-sikrer-vi-stoerre-biodiversitet?SNSubscribed=true&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=46e642d15e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_24_02_27&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-46e642d15e-190468717&utm
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-mars-bulletin-vol28-no4.pdf?utm


ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE / WELFARE   (03/05/2020)   Rumunská vláda zavádí 
přísnější opatření na ochranu dobrých životních podmínek zvířat

Rumunská vláda zavádí přísnější opatření na ochranu dobrých životních podmínek 
zvířat poté, co Evropská komise vydala audit, ve kterém upozornila na nedostatečné 
kontroly plavidel převážející ovce mimo Evropskou unii a na nenahlášení problémů, 
které byly při kontrolách identifikovány. Rumunsko v návaznosti na zjištění připravilo 
akční plán s přesným časovým rozvrhem nápravy situace.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / TRH   (03/05/2020)   Polské ministerstvo zemědělství veřejně 
jmenuje a kritizuje zpracovatele mléka, kteří odebírají mléko od producentů 
z jiných členských států Evropské Unie

Polské ministerstvo zemědělství v uplynulém týdnu přistoupilo k jmenování a veřejné 
kritice zpracovatelů mléka, kteří odebírají mléko od producentů z jiných členských 
států EU, místo aby zpracovávali polské mléko. Polské ministerstvo tímto krokem 
doufá v posílení preference domácí produkce. Mezi jmenovanými zpracovateli je i 
společnost PHZ SM LACPOL odebírající mléko od českých producentů. Situaci 
v Polsku kritizovala během diskuse s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova 
Januszem Wojciechowskim irská europoslankyně Mairead McGuinness (EPP), podle 
které je tento protekcionistický přístup zásadním narušením principů fungování 
jednotného trhu. Komisař Wojciechowski nicméně uvedl, že nevidí rozpor mezi 
podporou lokálního trhu a podporou exportu, komisař v tomto kontextu dodal, že 
v minulosti byl lokální trh a lokální spotřeba opomíjen. Zástupci evropských 
producentů mléka v návaznosti na kroky polského ministerstva odeslali výzvu 
k řešení situace generálním ředitelstvím Evropské komise pro vnitřní trh, 
spravedlnost, a zemědělství a rozvoj venkova.

Více informací zde.

TRH & KOMODITY / OBCHOD   (03/05/2020)   Evropská Unie dosáhla dohody 
ohledně volného obchodu s Mexikem, většinu produkce včetně zemědělko-
potravinářské bude možné obchodovat bezcelně

Evropská komise dne 28/04/2020 informovala o dosažení dohody o volném obchodu 
s Mexikem, dohoda nyní musí být ratifikována jednotlivými stranami. Obchodní 
dohoda EU & Mexiko umožní většinu produkce obchodovat bezcelně, a to včetně 
zemědělsko-potravinářské produkce. Největší přínosy by dohoda mohla mít pro EU 
export drůbežího masa, sýrů, čokolády, vepřového masa a těstovin. Evropská Unie 
bude moci do Mexika vyvážet rovněž sušené odstředěné mléko (SOM), a to 
v objemu 30.000 tun po vstupu dohody v platnost, objem SOM bude po pěti letech 
moci být navýšen na 50.000 tun. Prakticky veškeré produkty z vepřového masa 
budou moci být exportovány bezcelně, eliminována budou současná vysoká cla na 
čokoládu, sušeny, jablka, konzervované broskve, sýry s modrou plísní a těstoviny.

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4275&utm
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jedni-wspieraja-a-dla-innych-liczy-sie-tylko-zysk?utm


Více informací zde.

BREXIT   (03/05/2020)   Jednání o vztazích po vystoupení Velké Británie 
z Evropské Unie zatím bez zásadního pokroku

Minulý týden proběhlo další kolo jednání o vztazích Evropské Unie a Velké Británie 
po Brexitu, jednání opět nepřineslo žádný zásadní pokrok. Zástupci jednali o 
rovnocenných podmínkách, celkové správě budoucího partnerství, trestním a 
bezpečnostním partnerství a rybolovu. Evropská unie i Velká Británie se musí do dne 
01/06/2020 rozhodnout, zda bylo dosaženo dostatečného pokroku, nebo zda bude 
nutno prodloužit přechodné období. Aktuální přechodné období trvá do konce 
letošního roku, v případě potřeby je možné o rok prodloužit.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / STÁTNÍ PODPORY   (03/05/2020)   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 dne 27/04/2020 schválila německé schéma státní podpory s cílem zajistit 
pomoc letecké společnosti Condor a poskytnout jí odškodné za škody způsobené 
v důsledku šíření koronaviru. Nové schéma by mohlo dosahovat výše 550 milionů 
EUR, a bude poskytováno ve formě státem zaručené veřejné půjčky prostřednictvím 
banky KfW. Dostupné zde.

Komise dne 27/04/2020 schválila belgické schéma státní podpory s cílem zajistit 
prostředky na podporu výzkumných projektů souvisejících s pandemií koronaviru. 
Nové schéma by mohlo dosahovat výše 4 milionů EUR, bude využitelné pro 
společnosti všech velikostí v regionu hlavního města Bruselu, a mělo by podpořit 
vývoj inovativních řešení pandemie včetně vývoje vakcíny, zdravotnických 
prostředků, ventilátorů, či dezinfekčních prostředků. Dostupné zde.

Komise dne 27/04/2020 schválila polské schéma státní podpory ve formě návratné 
finanční výpomoci s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirem. Nové schéma 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_756
https://www.politico.eu/article/brexit-eu-michel-barnier-slams-uk-for-lack-of-progress-in-talks/?utm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_752
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_735


by mohlo dosahovat výše 16,6 miliardy EUR, přístupné by mělo být mikro, malým a 
středním podnikům, které čelí problémům způsobeným pandemií koronaviru. 
Schéma by mělo zajistit likviditu podniků, pomoci by mělo zhruba 350.000 mikro 
podniků a 26.000 malých a středních podniků, které vykazují pokles příjmů nejméně 
o 25 % v kterémkoli měsíci po 01/02/2020 ve srovnání s předchozím rokem. 
Dostupné zde.

Komise dne 28/04/2020 schválila maďarské schéma státní podpory s cílem zajistit 
pomoc podnikům všech velikostí postiženým koronavirem. Nové schéma by mohlo 
dosahovat celkové výše až 1,55 miliardy EUR, mělo by se skládat ze dvou 
doplňujících se opatření - polostátní Garantiqa Credit Guarantee Company Ltd. 
poskytne záruky za půjčky až do maximální výše 14 milionů EUR na společnost; 
Státní podnik MFB Ltd. (Maďarská rozvojová banka) poskytne záruky za půjčky nad 
tuto částku až do maximální výše 28 milionů EUR na společnost. Schéma bude 
přístupné podnikům všech velikostí od mikro až po velké podniky, jeho cílem bude 
zajištění likvidity podniků, další pokračování jejich činnosti, zahájení investic a 
udržení zaměstnanosti během krize. Dostupné zde.

Komise dne 28/04/2020 schválila dvě dodatečná estonská schémata státní podpory, 
která budou doplňovat již dříve schválené schéma ve výši 1,75 miliardy EUR, a která 
mají za cíl posílit podporu místní ekonomiky. V rámci prvního schématu bude 
podpora financována veřejnou nadací KredEx, podpora ve formě veřejných záruk, 
půjček a dotovaných úrokových sazeb na půjčky bude přístupná společnostem ve 
všech odvětvích. V rámci druhého schématu spravovaného estonskou nadací pro 
rozvoj venkova bude zajišťována likvidita prostřednictvím veřejných záruk a půjček 
společnostem působícím v odvětví zemědělství, rybolovu a zpracování potravin, 
jakož i společnostem ve venkovských oblastech. Dostupné zde.

Komise dne 29/04/2020 schválila další francouzské schéma státní podpory, tentokrát 
ve formě záruk za půjčku ve výši 5 miliard EUR pro skupinu Renault. Schéma 
společnosti umožní zmírnit škody způsobené koronavirem, poskytuje větší krytí úvěru 
(90 %) než bylo schváleno v rámci předchozího schématu státní podpory 
z 21/03/2020 (70 %). Dostupné zde.

Komise dne 29/04/2020 schválila maďarské schéma státní podpory, které by mělo 
být určeno na pomoc podnikům všech velikostí během koronavirové krize. Nové 
schéma bude dosahovat výše až 900 milionů EUR, a bude mít podobu přímých 
grantů; záruk za půjčky; a dotovaných úrokových sazeb u půjček. Státní podpora by 
měla pomoci až 5.000 podniků, které byly postiženy koronavirovou krizí. 
Dostupné zde.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_760
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_771
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_763
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_779
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_761


Komise dne 29/04/2020 schválila další německé schéma státní podpory, tentokrát 
určené na podporu výzkumu, vývoje a testování produktů, které jsou určeny na přímý 
boj s pandemií koronaviru. Schéma by se mělo vztahovat na činnosti související s 
výzkumem a vývojem koronaviru; investice do infrastruktury pro testování a 
rozšiřování infrastruktury přispívající k vývoji léčivých přípravků souvisejících 
s koronavirem; a investice do výrobních zařízení pro léčivé přípravky. Dostupné zde.

Komise dne 30/04/2020 schválila belgické schéma státní podpory určené na pomoc 
valonské části země během koronavirové krize. Nové schéma by mohlo dosahovat 
výše až 530 milionů EUR, cílem opatření je omezit riziko spojené s vydáváním nebo 
restrukturalizací půjček těm společnostem, které jsou nejvíce zasaženy 
hospodářskými dopady koronaviru, a zajistit další pokračování jejich činností. 
Dostupné zde.

Komise dne 30/04/2020 schválila dánské schéma státní podpory, které by mělo 
pomoci malým a středním podnikům postiženým koronavirovou krizí. Nové schéma 
by mohlo dosahovat výše až 130 milionů EUR, podpora bude poskytována ve formě 
odkladů daňových povinností a podobných opatření ve vztahu k povinnosti platit DPH 
a daň z příjmů. Dánský parlament rovněž dne 30/04/2020 přijal zákon o bezúročných 
půjčkách ve výši odpovídající deklarované DPH a dani z příjmů. Dostupné zde.

Komise dne 30/04/2020 schválila slovinské schéma státní podpory, které by 
prostřednictvím odlehčení z nájemného mělo pomoci ekonomice a podnikům 
postiženým koronavirovou krizí. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 2 miliard 
EUR, bude poskytováno ve formě slev na nájemném a osvobození od nájemného 
pro nájemce komerčních nemovitostí spravovaných slovinskými veřejnými orgány a 
ve formě veřejných záruk na půjčky na provozní a investiční kapitál. Dostupné zde.

Komise dne 30/04/2020 schválila litevské schéma státní podpory s cílem pomoci 
podnikům postiženým koronavirem. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 101,5 
milionu EUR, a mělo by být poskytováno ve formě náhrad nájemného na podporu 
nájemců působících v určitých odvětvích včetně maloobchodu, hotelů, restaurací, 
kultury a sportu. Žadatelé budou způsobilí, pokud jejich roční obrat za předchozí rok 
nepřesahuje 50 milionů EUR. Dostupné zde.

Komise dne 30/04/2020 schválila rozšíření řeckého schématu státní podpory s cílem 
pomoci ekonomice během koronavirové krize. V rámci schématu došlo k navýšení 
původního rozpočtu z 2 miliard na 2,25 miliardy EUR, podpora bude kofinancována 
z Evropského strukturálního fondu. O podporu budou moci nově žádat OSVČ a 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_774
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_792
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_793
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_791
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_790


podniky působící v odvětví akvakultury a zemědělství, podpora bude poskytovaná ve 
formě přímých grantů a záruk. Dostupné zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   (03/05/2020)   Evropská komise 
vydala Nařízení týkající se dovozního cla v odvětví obilovin; ochranných 
opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků; udělení povolení 
Unie pro kategorii biocidních přípravků; podmínek pro vstup živých koňovitých 
a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie; dodržování maximálních 
limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu; a 
Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou 
pokud jde o změny v ochraně zeměpisných označení vín, lihovin, 
zemědělských produktů a potravin registrovaných v Singapuru

Komise vydala dne 27/04/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/573 ze dne 24. 
dubna 2020, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 27. 
dubna 2020. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/04/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/574 ze dne 
24. dubna 2020, kterým se mění prováděcí 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) 2732). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/04/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/579 ze dne 27. 
dubna 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPRED‘s 
octanoic acid based products“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/04/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/580 ze dne 27. 
dubna 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků 
„SOPURCLEAN“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/04/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/581 ze dne 27. 
dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/659 o podmínkách pro 
vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie. 
Dostupné zde.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_786
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:132:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:132:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:133:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:133:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:133:FULL&from=EN


Komise vydala dne 29/04/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/585 ze dne 27. 
dubna 2020 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2021, 
2022 a 2023 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v 
potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit 
expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/04/2020 Rozhodnutí Rady (EU) 2020/583 ze dne 25. března 
2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod v 
rámci Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou v 
souvislosti s výkladem článků 10.17 a 10.22 uvedené dohody na základě jejího čl. 
16.1 odst. 4 písm. d), pokud jde o změny v ochraně zeměpisných označení vín, 
lihovin, zemědělských produktů a potravin registrovaných v Singapuru. 
Dostupné zde.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

07/05/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel

11/05/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel

13/05/2020 – Diskuse k Víceletému finančnímu rámci

18/05/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel

20/05/2020 – Zveřejnění Strategie Farm to Fork (tbc)

20/05/2020 – Zveřejnění Strategie EU pro biodiverzitu (tbc)

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:135:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:137:FULL&from=EN


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)




