
AKTUÁLNÍ INFORMACE EVROPSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ
PRO ZEMĚDĚLCE

Vážení příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,

v dnešní relaci předkládáme k vaší pozornosti další informace, které prezentují 
jednoznačný tlak evropských institucí se zastřešující Evropskou komisí na prosazení 
Evropské zelené dohody na straně jedné a prosazování výjimek, které nevyhovují 
agrárně silným zemím, jako například Francie, na straně druhé. 

Konkrétní události od posledního vydání naší relace KIS, které jste dostali k dispozici 
19.8.2020 jsou následující:

Mimořádné povolení pro použití neonikotinoidů
Toto povolení udělila pěstitelům cukrové řepy Francie, důvodem byl krizový stav 
odvětví – virová žloutenka cukrové řepy. V současné době usilují o stejnou výjimku 
zemědělci Velké Británie, kde došlo k výraznému rozšíření virové žloutenky u 
cukrovky.

Veganské alternativy potravin na trhu
Rozvíjejí se aktivity nejen proti spotřebě červeného masa (tlak na zavedení daně), 
ale i snahy nahradit dokonce i rybí maso umělou náhradou složenou ze 6 ingrediencí 
– voda, směs přírodních ochucovadel, řepkový olej, pšeničný lepek, sůl a hrachové 
proteiny – pod názvem VUNA (vegan tuna) zahájila prodej veganské alternativy 
konzervovaného tuňáka společnost Nestlé.

Změny názvu potravinářských výrobků z důvodu rasismu
Potravinářská společnost Knorr v nadcházejících týdnech změní název „Cikánská 
omáčka“ na „Papriková omáčka maďarského typu“ – aby předešla možnému 
označení za rasismus!!! Tento trend bude pokračovat, stejný postup se připravuje u 
zmrzlin, kde se upouští od názvu „Eskimo“.

Evropská komise zahájila práce na akčním plánu pro ekologické zemědělství
Sdělení EK k akčnímu plánu pro ekologické zemědělství, který má pomoct 
spotřebitelům, zemědělcům, podnikatelům, politikům a národním vládám prosadit 
nové cíle předloží EK v prvním čtvrtletí 2021. 
Akční plán spadá pod Evropskou zelenou dohodu a hlavním cílem bude rozšíření 
plochy ekologického zemědělství na 25% z.p. a posílení spotřeby ekologické 
produkce.
Akční plán má doplňovat Strategii Farm to Fork a Strategii EU pro Biodiverzitu.



Veřejné konzultace Evropské komise 
17.8.2020 zahájeny veřejné konzultace EK k:

 Emise skleníkových plynů z využívání půdy – jde o to, aby každá členská 
země EU zajistila, aby její emise skleníkových plynů z využívání půdy byly 
kompenzovány ekvivalentním odstraněním CO2 z ovzduší. Týká se období 
2021 – 2030.

 Zdraví zvířat – týká se zásilek živočišných produktů.

Změna seznamu produktů, na které budou uvalována cla USA
Spojené státy mění seznam produktů a výrobků, na které hodlají v souvislosti 
s podporou poskytovanou letecké firmě Airbus uvalit cla a to následujícím způsobem:

 na seznam nebude zařazeno pivo, vodka a gin,
 ze seznamu budou odstraněny výrobky z Velké Británie a Řecka, nově budou 

zařazeny výrobky Německa a Francie,
 ze seznamu budou vyřazeny sušenky a džemy z Velké Británie a řecké sýry.

Celkově lze shrnout, že celní opatření USA jsou nově zaměřena zejména na 
Německo a Francii a úlevy pro Velkou Británii souvisí s připravovanou obchodní 
dohodou mezi USA a Velkou Británií.

Očekávané události
30/08/2020 – 01/09/2020 – Neformální Rada pro zemědělství a rybářství
17-18/092020 – Presidia COPA a COGECA
21-22/09/2020 – Rada pro zemědělství a rybářství
19-20/10/2020 – Rada pro zemědělství a rybářství
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