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Úvodní slovo prezidenta 

Je příznačné, že tato publikace vznikala v době konání odlože-
ných a poněkud zvláštních olympijských her. Ty obvykle bývají 
sportovně, nikoliv z pořadatelského hlediska zakončeny tzv. 
maratonem, vytrvalostním během na 42 195 km. Sotva jsme 
totiž téměř doběhli do cíle maratonu s názvem vyjednávání 
Společné zemědělské politiky po roce 2020 (nakonec vlastně 
po roce 2022), čeká nás snad ještě mnohem náročnější disci-
plína s názvem European Green Deal, tedy Evropská zelená 
dohoda, Zelená dohoda pro Evropu nebo také někdy s odkazem 
na Spojené státy 30. let minulého století a masivní investice 
Rooseveltovy administrativy do veřejné infrastruktury „Zelený 
úděl“. Jestliže jsme mohli závěry tzv. trialogu v mnoha ohledech 
v pro Českou republiku klíčových prioritách hodnotit relativně 
pozitivně, je třeba na uspokojení z dobrého výsledku na chvíli 
zapomenout a mobilizovat zemědělské prvovýrobce tak, aby 
byli připraveni na nové požadavky a směr, kterým se hodlá 
Evropská unie ubírat. 

A že se nejedná jen o nějaké plané úvahy, ale o jednu ze stě-
žejních priorit současné Evropské komise a Evropského par-
lamentu, které tu s námi budou přinejmenším do poloviny 
roku 2024, je v tuto chvíli více než jasné. Od začátku prvních 
diskusí o uhlíkové neutralitě a příspěvku zemědělství k její-
mu dosažení, boji proti klimatické změně a celkově boji za 
zdravější prostředí pro současné, a hlavně příští generace 
nejčastěji slýcháme jednu větu „Musíme být ambiciózní“. 
Já osobně k tomu vždy dodávám, že musíme být především 
v rámci jednotné Evropy féroví, a že musíme být realističtí. 
Začněme u férovosti. Na jedné straně se sice stále bavíme 
o jednotném trhu s volným pohybem zboží, na straně druhé 
se bavíme o různé míře veřejné podpory (ať už z evropských 
nebo národních zdrojů), rozdílné intenzitě výroby, rozdílném 
zatížení velkou dobytčí jednotkou, rozdílných daňových systé-
mech a nástrojích pro regulaci a evidenci přípravků na ochranu 
rostlin nebo umělých hnojiv. Zkrátka v každé členské zemi je 
nyní jiná výchozí situace, přesto ale mají podle Zeleného údělu 
dosáhnout stejného cíle. Další otázkou zůstává proveditelnost 
především s ohledem na ekonomickou a sociální udržitelnost 
zemědělství v Evropě. Když to přeložím do hovorové češtiny, 
po tom všem tu musí být někdo, kdo se zemědělstvím, které 

pro nás Evropa připravuje, bude chtít zabývat a hlavně se jím 
dokáže uživit a také tu musí být spotřebitel, případně daňový 
poplatník, který to celé zaplatí. 

Bez ohledu na regulatorní snahy Evropské unie se bude sektor 
do budoucna měnit také v reakci na měnící se preference 
spotřebitele. Tomu bude pravděpodobně čím dál tím více 
záležet na tom, aby potraviny, které konzumuje, byly vyráběny 
způsobem co možná nejšetrnějším k životnímu prostředí, 
aby se nepoužívala „zbytečná chemie“, a aby hospodářská 
zvířata byla chována v důstojných podmínkách. V extrémním 
případě dokonce, aby živočišné produkty byly nahrazovány 
rostlinnými nebo dokonce laboratorními alternativami. To bude 
mít samozřejmě obrovský dopad také na zpracování surovin, 
tedy potravinářství, kterému se tato publikace z části věnuje. 
Prvovýrobce je nedílnou součástí výrobního, ale i hodnotového 
řetězce, a pokud máme skutečně naplňovat filozofii „Z farmy na 
vidličku“, měly by potravinářské produkty využívat právě lokální 
suroviny. Zemědělci, ale i potravináři, budou muset společně 
hledat jiné způsoby odbytu, budou se muset dostat mnohem 
blíže spotřebiteli, aby mu byli schopni nabízet kvalitní a zdra-
vé potraviny za přijatelné ceny. Osobně věřím, že Evropská 
zelená dohoda je v mnoha ohledech příležitostí, ale zároveň 
také hrozbou. Ačkoli jsem s maratonem a olympijskými hrami 
začal ve starém Řecku, dovolím si skončit ve starém Římě, 
Římané totiž říkali „Fortuna favet paratum“, tedy „Štěstí přeje 
připraveným“. V moderní době pak více než kdy jindy platí, že 
štěstí přeje informovaným a informací v této velmi detailně 
a přehledně zpracované publikaci najdete, jak my zemědělci 
říkáme „ad libitum“. Lidé, čtěte! 

Ing. Jan Doležal
Prezident Agrární komory ČR



O almanachu 

Almanach Agrární komory České republiky vznikl v reakci na 
zvyšující se četnost nových strategií, stanovisek, akčních plánů 
a legislativních návrhů, které Evropská komise v uplynulých 
necelých dvou letech zveřejnila, a které pod Evropskou zelenou 
dohodu spadají. Celé téma plánovaného přesunu k udržitel-
ným postupům a praktikám se tak stává velmi komplexním, 
mnohdy poněkud těžkopádným a nepřehledným. Ke dni vy-
dání tohoto Almanachu neexistoval žádný ucelený souhrnný 
dokument, který by přehledně shrnoval, jaké strategie a jaké 
akční plány již byly předloženy, jaké byly definovány cíle, a jaký 
je předpokládaný plán dalšího postupu. Agrární komora se 
proto rozhodla pro pěstitele, zpracovatele, chovatele a celou 
odbornou veřejnost zpracovat alespoň stručné představení 
Evropské zelené dohody a jejích jednotlivých částí, a to se 
zaměřením na zemědělský a potravinářský sektor. 

Hlavním cílem Almanachu je českým zemědělcům přiblížit 
a sjednotit doposud velmi fragmentovanou Dohodu a její 
jednotlivé části, poskytnout ucelený přehled doposud vyda-
ných dokumentů (k červenci 2021) a plánovaných iniciativ, 
a pomoci jim připravit se na nadcházející, velmi ambiciózní, 
etapu zaměřenou na posilování udržitelnosti napříč všemi 
sektory evropské ekonomiky. 

Almanach vychází pouze z dokumentů, které Evropská komise 
předložila v období od prosince 2019 (zveřejnění Evropské 
zelené dohody) do konce července 2021 (balíček FitFor55 
a Strategie pro lesnictví). Jedná se o celkem patnáct strategií, 
akčních plánů a stanovisek Evropské komise, jejichž přehled 
naleznete v Příloze I (str. 82), úplný výčet plánovaných iniciativ 
pak v Příloze II (str. 89). Další strategie a akční plány budou ná-
sledovat, v návaznosti na jejich počet a význam Agrární komora 
zváží případné vydání druhé části Almanachu v roce 2022/3. 

Almanach není vyčerpávajícím shrnutím všech zahrnutých 
strategií a akčních plánů, ale spíše přehledem hlavních inici-
ativ a plánů Evropské komise, které by po zavedení do praxe 
mohly mít zásadní dopady na fungování zemědělského a po-
travinářského sektoru. 

Almanach byl zpracován ve spolupráci Agrární komory ČR, 
jejích členů, a partnerských organizací. Všem zástupcům ze-
mědělského a potravinářského sektoru, kteří se na tvorbě 
tohoto Almanachu podíleli, si tímto dovolujeme poděkovat 
za jejich aktivní spolupráci, poskytnutí komentářů z praxe, 
i za čas, který tvorbě tohoto dokumentu věnovali. 

Poděkování patří i Ministerstvu zemědělství České republiky, 
které vznik tohoto Almanachu finančně podpořilo. 

Agrární Komora České republiky,  
srpen 2021
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DZES Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy
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EP Evropský parlament

ESF+ Evropský sociální fond plus

ESR Nařízení o sdílení úsilí

EU Evropská Unie

EZD Evropská zelená dohoda

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

GHG Skleníkové plyny 

GMO Geneticky modifikované organismy

LULUCF Nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví

MLR Maximální limity reziduí

NGT Nové genomické techniky

OSN Organizace spojených národů

PPP Přípravky na ochranu rostlin

Q1, Q2, Q3, Q4 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí, 3. čtvrtletí, 4. čtvrtletí

RRF Národní plán obnovy

SZP Společná zemědělská politika

UAA Využívaná zemědělská půda

WTO  Světová obchodní organizace
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Evropská zelená dohoda:  
co znamená, a proč je třeba  
brát ji vážně

Evropská zelená dohoda je hlavní politickou vlajkovou lodí 
současné Evropské komise, která se svého mandátu ujala 
na sklonku roku 2019. Klíčovým motem Komise je přechod 
směrem k udržitelnosti a klimatické neutralitě. Dosažení kli-
matické neutrality do roku 2050 je stěžejním, pro členské 
státy právně závazným, cílem Evropské zelené dohody. Aby 
bylo naplnění tohoto cíle uskutečnitelné, zveřejnila Evropská 
komise mezi březnem 2020 a červencem 2021 desítky strategií 
a akčních plánů, které mají jednotlivým sektorům pomoci kli-
matické neutrality do roku 2050 dosáhnout. Kromě EZD, která 
je platná plošně pro všechny evropské ekonomické sektory, 
bude druhým obecně platným dokumentem Evropský právní 
rámec pro klima, který nastavuje střednědobý klimatický cíl, 
a to snížení objemu emisí skleníkových plynů (GHG) o 55 % 
do roku 2030. Tyto dva cíle – dosažení klimatické neutrality do 
roku 2050 a snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 
2030 – jsou cíli právně závaznými. K naplnění těchto cílů mají 
jednotlivým sektorům pomoci právě desítky strategií a akčních 
plánů, jen pro zemědělsko-potravinářský sektor jich doposud 
bylo zveřejněno patnáct. Navazující strategie a akční plány jsou 
prozatím právně nezávazné, v nadcházejících čtyřech až pěti 
letech ale Komise plánuje revidovat související právní texty, což 
z prozatím nezávazných cílů v řadě oblastí učiní cíle závazné. 

Evropská zelená dohoda je, pravděpodobně vlivem velkého 
množství pod ni spadajících dokumentů a navazujících iniciativ, 
plánem, který je prozatím chápán jako podružný Společné 
zemědělské politice (SZP). Pro zemědělsko-potravinářský 
sektor byla vždy SZP hlavním legislativním dokumentem, který 
shrnoval veškerá pravidla platná pro dané programové obdo-
bí. Evropská komise předložila Evropskou zelenou dohodu 
v prosinci 2019, tedy během aktivního vyjednávání evropských 
institucí o podobě budoucí Společné zemědělské politiky. 

K datu vydání tohoto Almanachu bylo v rámci SZP dosaženo 
politické dohody v trialogu (25. 6. 2021), tato politická dohoda 
byla odsouhlasena Radou ministrů zemědělství (28. 6. 2021), 
a následně byla převedena z politického textu do prvotního 
znění legislativního (23. 7. 2021, možné další drobné změny 
nejsou vyloučeny). Ke dni vydání Almanachu ale stále chybělo 
předložení finálního znění legislativního textu (plánováno do 
konce srpna 2021) a schválení dohody Evropským parlamen-
tem (plánováno na září/říjen 2021). 

Vyjednávání o Společné zemědělské politice byla předložením 
Evropské zemědělské dohody (EZD) silně ovlivněna od samého 
počátku. Ze strany řady zájmových nevládních organizací (pro 
ochranu životního prostředí či práva zvířat) existoval velmi 
silný tlak na propojení EZD se SZP, a to i přesto, že Evropská 
komise za celou dobu od zahájení diskusí k EZD nepředložila 
jediné posouzení dopadů, které by zavedení cílů EZD mohlo 
mít na zemědělsko-potravinářský sektor. Podporu propojení 
EZD a SZP vyjadřovala rovněž významná část Evropského 
parlamentu a Evropská komise. Podle politické dohody, které 
bylo k SZP dosaženo na konci června 2021, nakonec zastánci 
propojení EZD a SZP uspěli – Společná zemědělská politika se 
tak fakticky z hlediska cílů udržitelnosti zařadí pod Evropskou 
zelenou dohodu. Politická dohoda o propojení EZD a SZP je 
založena především na preambulích, pravidlech zpracování, 
schvalování národních strategických plánů a na pravidelné 
aktualizaci Přílohy XI nařízení ke Strategickým plánům SZP. 
Především Příloha XI shrnuje právní předpisy EU týkající se 
životního prostředí a klimatu, k jejichž cílům by měly přispívat 
strategické plány členských států EU v oblasti Společné ze-
mědělské politiky. Mezi právní předpisy spadající pod Přílohu 
XI patří například Směrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 
o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských 

zdrojů (91/676/EHS), Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší 
a čistším ovzduší pro Evropu, či Směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení 
udržitelného používání pesticidů. Podle politické dohody k SZP 
z června 2021 by Evropská komise v okamžiku, kdy dojde ke 
schválení některého z cílů Evropské zelené dohody jakožto cíle 
právně závazného, měla aktualizovat Přílohu XI Strategických 
plánů SZP. Každý členský stát by po aktualizaci Přílohy XI měl 
posoudit, zda by mělo dojít ke změně národních strategických 
plánů SZP tak, aby byly v souladu s Přílohou XI. Pravidla, která 
budou muset v rámci základní podmíněnosti zemědělci dodr-
žovat, se tak mohou průběžně měnit v návaznosti na to, jaké 
cíle Evropské zelené dohody a kdy budou schváleny. Komise by 
rovněž měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu, 
v níž by měla zhodnotit přínosy národních strategických plá-
nů pro plnění cílů vyplývajících z EZD. V roce 2025 by rovněž 
Komise měla Přílohu doplnit o případné nové legislativy nad 
rámec stávajících právních předpisů. 
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1.1.

Shrnutí
Živočišná výroba je napříč Evropskou zelenou dohodou ze 
strany Evropské komise nejvíce zmiňovaným sektorem, v rám-
ci kterého je nezbytné posílit klimaticky a přírodně příznivé 
postupy a přechod k udržitelnosti. Sektor živočišné výroby je 
zmiňován ve všech hlavních strategiích a akčních plánech, 
které Evropská komise doposud předložila – od Strategie Farm 
to Fork, přes Strategii pro Biologickou rozmanitost, Plán EU pro 
boj proti rakovině, Akční plán pro ekologické zemědělství, Stra-
tegii EU pro metan, až po Akční plán EU pro nulové znečištění. 
Ambicióznost cílů i množství plánovaných iniciativ odpovídá 
snaze Evropské komise o posílení udržitelnosti sektoru, hlavní 
cíle týkající se živočišné výroby shrnujeme v tomto Almanachu 
v kapitolách zaměřených na Klimatické cíle, Životní pohodu 
zvířat (welfare), Ekologické zemědělství, Označování a Pro-
pagaci. Žádný z cílů zatím není právně závazný, v závěru této 
kapitoly ale shrnujeme i iniciativy, které má Evropská komise 
v plánu realizovat, a které by mohly právní povahu cílů změnit.

Pro živočišnou výrobu Evropská komise prozatím identifi-
kovala jeden hlavní redukční cíl, důležitá je ale i iniciativa 
Evropské komise na poli možné úpravy daňových systémů 
(ze strategie Farm to Fork):

 — Redukce prodejů antibiotik pro hospodářská 
zvířata o 50 %

 — Úprava daňového systému s cílem podpořit 
spotřebu například ekologické produkce ovoce 
a zeleniny. Evropský daňový systém by podle 
Komise měl reflektovat „skutečné náklady“ na 
produkci potravin, a to včetně nákladů spojených 
s využíváním přírodních zdrojů, znečištěním, 
produkcí skleníkových plynů, či s náklady na 
léčbu nemocí (Komise v rámci Plánu EU pro 
boj proti rakovině konzumaci červeného masa 
a masných výrobků přímo propojuje s výskytem 
rakoviny v EU)

1.2.

Klimatické cíle
Evropská zelená dohoda cílí na dosažení klimatické neutrality 
do roku 2050, Evropský právní rámec pro klima pak na redukci 
emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Oba tyto cíle 

jsou právně závazné. Aby Evropská komise byla schopna tento 
cíl naplnit, zaměřila se v řadě doplňkových strategií i na emise 
ze živočišné výroby, zejména pak na metan a čpavek. 

Problematika metanu je Komisí řešena zejména ve Strategii 
EU pro metan, zmiňována je ale i v Akčním plánu pro oběhové 
hospodářství či v návrzích Taxonomie. 

Strategie EU pro metan stanovuje postup ke snížení emisí 
metanu nejen v EU, ale i ve světě. Zahrnuje řadu legislativních 
i nelegislativních opatření v energetice, zemědělství a odpa-
dovém hospodářství. Strategie předložená Komisí dne 14. 10. 
2020 ale zatím nezmiňuje závazné cíle v oblasti redukce me-
tanu (minimálně do roku 2025), ani návrhy týkající se reduk-
ce velikosti stád v intenzivní zemědělské výrobě či změny 
stravování občanů EU.

Z cílů Strategie EU pro metan: 

 — Během roku 2021 Komise zahájí činnost expertní 
skupiny, která bude mít za cíl monitorovat 
a analyzovat životní cyklus emisí metanu ze 
zemědělství, bude se soustředit na živočišnou 
výrobu, nakládání s hnojem a možností v oblasti 
krmiv

 — Od roku 2021 bude Komise podporovat zavádění 
technologií zmírňování produkce emisí 
prostřednictvím širšího využívání „uhlíkového 
zemědělství“ v členských státech v národních 
strategických plánech SZP

 — Do konce roku 2021 Komise vypracuje seznam 
příkladů nejlepší praxe

 — V roce 2022 Komise poskytne pokyny ke 
společným postupům pro kvantitativní výpočet 
emisí a pohlcování skleníkových plynů 

V rámci oběhového hospodářství Komise vyzdvihuje mož-
nosti biorafinerií produkujících biohnojiva, bílkovinná krmiva 
a bioenergii. Zemědělci by podle Komise měli využít příleži-
tostí k omezení emisí metanu z hospodářských zvířat tím, že 
zahájí výrobu energie z obnovitelných zdrojů a investují do 
anaerobních reaktorů pro výrobu bioplynu ze zemědělského 
odpadu a zbytků, jako je hnůj. 

Emise metanu Komise zařadila i do balíčku FitFor55, kon-
krétně do návrhu revize nařízení o sdílení úsilí (předloženo 
14. 7. 2021). Zde Komise uvádí, že emise metanu v zemědělství 

EU pocházejí z 81 % ze střevní fermentace dobytka a ze 17 % 
ze zvířecího hnoje. Krmné přísady a optimalizované koncep-
ce krmení, stejně jako šlechtitelské programy zaměřené na 
zdraví, dlouhověkost a plodnost, mohou podle Komise při 
nízkých nákladech výrazně snížit emise metanu ze střevní 
fermentace. Kromě toho může hospodaření s hnojem a využití 
anaerobní digesce zvířecích exkrementů nákladově efektivně 
snížit produkci metanu z chovu zvířat. 

Emise metanu Komise zmínila i v návrhu delegovaného aktu 
pro udržitelné financování (v takzvané Taxonomii). Taxonomie 
je souborem opatření, která mají podle vyjádření Komise po-
moci zlepšit tok peněz směrem k udržitelným činnostem v EU, 
měla by investorům umožnit přeorientovat investice do udrži-
telnějších technologií a podniků, čímž přispějí k naplnění cíle 
dosažení klimatické neutrality do roku 2050 (investice, které 
budou hodnoceny jako „udržitelné“ budou výrazně dostupnější, 
než investice „neudržitelné“; k využívání pravidel Taxonomie 
se již zavázala řada významných evropských i mezinárodních 
finančních institucí). Taxonomie si klade za cíl podpořit udrži-
telné investice tím, že se vyjasní, jaké hospodářské činnosti 
nejvíce přispívají k plnění cílů EU v oblasti životního prostředí. 
Evropská komise v dubnu předložila delegovaný akt zaměřený 
na odvětví energetiky, lesního hospodářství, biopaliv, výroby, 
dopravy a stavebnictví. Návrh delegovaného aktu pro země-
dělství Evropská komise předložila v prosinci 2020, konečné 
znění zatím ale k datu vydání tohoto Almanachu předloženo 
nebylo. V prosincovém návrhu ale byly zmíněny i emise metanu, 
podle Komise by měly být sledovány a řízeny: 

 — Dobré postupy managementu stád, které by měly zahr-
novat výběr plemen tak, aby byla přizpůsobena místním 
podmínkám; postupy péče o zdraví zvířat s cílem zacho-
vat zdraví zvířat, snížit potřebu veterinárního ošetření 
a minimalizovat morbiditu a mortalitu populací; a po-
stupy optimalizace řízení stád za účelem zmírnění emisí 
metanu z enterické fermentace a optimalizace efektivity 
zdrojů zvýšením produktivity, včetně optimalizace stá-
ří při utracení, prodloužení životnosti zvířat zlepšením 
zdraví zvířat, optimalizací míry plodnosti, kde vysoká míra 
plodnosti přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů

 — Dobré postupy při krmení hospodářských zvířat, které 
snižují emise skleníkových plynů prostřednictvím úpravy 
krmných směsí; stravovací postupy, které snižují emise 
metanu z enterické fermentace přežvýkavců; a udržitelné 
zadávání zakázek na krmiva

Rovněž čpavek (amoniak) byl zmíněn v návrhu Taxonomie pro 
zemědělství z prosince 2020: 

 — Komise bude dále nastavovat dobré postupy hospoda-
ření s hnojem týkající se zejména anaerobního zažívání; 
ošetření kejdy a hnoje v zemědělském zařízení; vhodných 
systémů pro zpracování a skladování pro kejdu nebo 
digestát; postupy vhodného zacházení s pevným hno-
jem a jeho skladováni za účelem snížení emisí a úniků 
živin; aplikačních technik ke snížení emisí amoniaku při 
aplikaci kejdy a pevného hnoje na zemědělskou půdu; 
a postupů správy živin, které významně snižují ztráty 
živin a používání hnojiv

Téma čpavku se ale objevuje i ve strategiích, které už byly 
předloženy, například v Akčním plánu EU pro nulové znečiš-
tění z května 2021. Evropská komise v akčním plánu uvádí, 
že aktuálně vyhodnocuje, zda bude nutné předložit legis-
lativu, která by stanovovala závazné cíle v oblasti redukce 
emisí čpavku zejména v sektoru intenzivní živočišné výroby. 
Zavedena by mohla být rovněž nová právně závazná pravidla 
pro nakládání s hnojem.

Komise dále uvádí, že bude i nadále spolupracovat s členský-
mi státy na dalším rozvoji a zlepšování vnitrostátních pora-
denských služeb pro zemědělce s cílem budovat kapacity 
pro méně znečišťující postupy, zejména pro snižování emisí 
amoniaku a dusičnanů.

1.3. 

Životní pohoda  
(welfare) zvířat
Evropská komise připravuje rozsáhlou revizi aktuálních práv-
ních předpisů týkajících se welfare zvířat, revize by měla být 
dokončena do konce roku 2023. Revize by měla zahrnovat 
problematiku transportu živých zvířat, porážek zvířat, kle-
cových chovů i značení welfare zvířat na obalech potravin. 

Komise zveřejnila dne 31/03/2021 pracovní dokument k hod-
nocení evropské strategie pro welfare zvířat. Studie hodno-
tila plnění cílů strategie v období 2012–2015, podle výsledků 
Komise zatím žádný z cílů strategie nebyl naplněn. Studie se 
zaměřuje na několik oblastí včetně transportu živých zvířat, 
sekání ocásků u prasat či metody omračování zvířat před 
porážkou. Tyto tři oblasti budou rovněž podle Komise v cen-
tru pozornosti při plánované revizi evropské legislativy pro 
welfare zvířat. Evropská komise uvádí, že přestože welfare 
zvířat při transportu posiluje, výzvou i nadále zůstává zejmé-
na transport na delší vzdálenosti a transport za velmi vyso-
kých či nízkých venkovních teplot. Sekání ocásků u prasat je 
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Hlavní cíle Evropské zelené dohody vztahující se k ekolo-
gickému zemědělství (definovány ve Strategii Farm to Fork 
a Strategii pro Biologickou rozmanitost):

 — Rozšíření plochy ekologického zemědělství na 
25 % plochy zemědělské půdy v EU do roku 2030

Související cíle a iniciativy Evropské zelené dohody vzta-
hující se k pesticidům (definovány zejména v Akčním plánu 
pro ekologické zemědělství):

 — Posílení poptávky po ekologické produkci (včetně změn 
v zadávání veřejných zakázek s cílem podpořit spotřebu 
ekologické produkce ve školních jídelnách, veřejném 
stravování, v institucích)

 — Posílení udržitelnosti ekologické produkce

 — Posílení rozpočtu pro propagační programy určené na 
podporu ekologické produkce

 — Podpora ekologické produkce bude reflektována i v rám-
ci revize programu Mléko do škol, Komise bude jednat 
s členskými státy s cílem určit způsoby, jak dále posílit 
distribuci ekologických produktů ve školních progra-
mech. Komise vyzve členské státy, aby tento podíl na-
dále zvyšovaly

 — Komise se zaměří na pravidla výživy zvířat tak, aby byla 
v souladu s ekologickými pravidly. Zkoumány budou alter-
nativní zdroje organických vitamínů, zejména vitamínu B; 
podporovány budou doplňkové látky pro krmiva bez GMO

 — Ekologický chov zvířat musí splňovat vysoké standardy 
EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a splňovat 
druhově specifické behaviorální potřeby zvířat v souladu 
s přístupem EU v oblasti prevence nemocí

 — Kromě zvýšení dostupnosti krmných bílkovin z regio-
nálních zdrojů by měly být nalezeny alternativní zdroje 
bílkovin pro produkci krmiv, aby byla zajištěna udržitel-
ná a diverzifikovaná výživa zvířat. Mezi ně by mohl patřit 
hmyz, krmiva z mořských zdrojů (např. řasy) a vedlejší 
produkty biohospodářství (např. odpad z rybolovu a akva-
kultury). Standardy ekologického krmení zvířat by navíc 
měly být aktualizovány

 — Podporovat výzkum a inovace týkající se alternativních 
zdrojů živin, chovu a dobrých životních podmínek zvířat 
v akvakultuře; podporovat investice do upravených poly-
kultur a multitrofických systémů akvakultury; a podpo-
rovat líhně a jesle pro zárodky a mláďata z ekologického 
zemědělství

 — Provést studii o skutečné ceně potravin, včetně úlohy 
zdanění, s cílem vypracovat další doporučení

 — Evropská komise zmiňuje napříč strategiemi i možnosti 
úpravy daňového systému. Členské státy by pak podle 
Komise mohly například snížit sazby DPH na zdravé po-
traviny, a naopak je navýšit u potravin nezdravých

1.5.

Označování
Evropská komise plánuje revidovat stávající pravidla označová-
ní potravin a rozšířit je o další typy označování s cílem posílit in-
formace poskytované spotřebitelům. V rámci strategie Farm to 
Fork Komise zmiňuje až osm různých druhů značení, řadu dal-
ších pak navrhuje sám průmysl či členské státy. Problematika 
označování potravin je detailněji rozebrána v podkapitole 3.4., 
zde pouze se zaměřením na živočišnou výrobu. 

Hlavní cíle Evropské zelené dohody vztahující se k označo-
vání (definovány zejména ve Farm to Fork):

 — Komise zavede harmonizovaný povinný systém 
značení výživových hodnot na předních stranách 
obalů potravin na úrovni EU. Komise uvádí, že 
podle studií spotřebitelům nejvíce pomáhají 
systémy používající barevné kódování, zejména 
barevné kódování v kombinaci s odstupňovaným 
ukazatelem (například typ označování Nutri-
Score) – potraviny s vyšším obsahem tuku či 
soli budou hodnoceny jako méně zdravé, podle 
barevného kódování oranžové až červené (včetně 
například masa s vyšším podílem tukové tkáně 
nebo zpracovaného masa)

 — Komise předloží návrh nutričních profilů potravin 
a maximálních limitů obsahu tuku, soli a cukru 
v potravinách

přetrvávající praktikou ve 25 z 27 členských států Unie (kromě 
Finska a Švédska), navzdory formálnímu zákazu této praktiky 
k ní dochází u zhruba 150 milionů prasat každý rok. 

Ministři zemědělství z Německa, Nizozemska a Lucemburska 
již vyjádřili podporu prosazení celoevropského zákazu dál-
kové silniční i lodní přepravy živých hospodářských zvířat 
do třetích zemí.

Kvalitu transportu, a tedy i welfare zvířat během dopravy, by 
podle Komise mohlo posílit využívání digitálních technologií. 
Jedním z možných technologických vylepšení je digitalizace 
GPS souřadnic, které mají v digitální podobě k dispozici pou-
ze transportní společnosti, nikoli chovatelé zvířat. Využívány 
by také měly být technologie monitoringu teploty vnitřních 
přepravních prostor během transportu.

Velmi ambiciózní cíle Evropská komise plánuje v návaznosti 
na občanskou iniciativu Konec doby klecové, které se bě-
hem jediného roku podařilo zajistit si přes 1,4 milionu podpisů 
evropských občanů. Evropská komise v reakci na iniciativu 
předložila dne 30/06/2021 Sdělení, ve kterém navrhuje další 
kroky v oblasti klecových chovů v Evropské Unii. 

Hlavní cíle Sdělení Evropské komise k občanské iniciativě 
Konec doby klecové: 

 — Zákaz klecových chovů pro nosnice, prasnice, 
telata, králíky, kuřice, brojlery, křepelky, kachny 
a husy, a to od roku 2027

 — Zvážení zavedení celoevropského značení 
dobrých životních podmínek zvířat, aby se zlepšil 
přenos hodnot v potravinovém řetězci

 — Zpracování vědeckých posouzení zákazu klecí 
pro druhy a kategorie zvířat, na které se vztahuje 
občanská iniciativa Konec doby klecové (viz 
první cíl)

Reakce Komise na tuto iniciativu bude zahrnuta jako jeden 
z klíčových cílů revize právních předpisů o dobrých životních 
podmínkách zvířat, kterou se Komise zavázala navrhnout do 
konce roku 2023.

Za účelem vypracování tohoto legislativního návrhu vypra-
cuje Komise posouzení dopadů. Toto posouzení bude mimo 
jiné sloužit jako podklad pro rozhodování o doprovodných 

opatřeních. Jeho součástí bude veřejná konzultace, která se 
uskuteční do začátku roku 2022. Dokončení posouzení do-
padů je naplánováno na konec roku 2022.

V reakci na tuto iniciativu Komise v červnu 2020 a v červnu 
2021 pověřila úřad EFSA, aby v průběhu roku 2022 a na začátku 
roku 2023 doplnil stávající vědecké důkazy o dopadech kle-
cových chovů nosnic, prasat, telat, kuřic, brojlerů, křepelek, 
kachen a hus. Tyto posudky by měly mít zásadní vliv na na-
stavení pravidel pro ukončení klecových chovů pro jednotlivé 
druhy zvířat. Posuzována by měla být i proveditelnost návrhu 
Komise – tedy zda je možné uvést právní předpisy o zákazu 
klecí v platnost od roku 2027. 

Související cíle a iniciativy Evropské zelené dohody vztahu-
jící se k welfare zvířat (definovány napříč dalšími strategie-
mi a akčními plány):

 — Komise vyzývá členské státy k zahrnutí welfare zvířat 
do seznamu eko-schémat (režimů pro klima a život-
ní prostředí v rámci I. pilíře SZP), která budou země-
dělci moci v rámci budoucí SZP využívat od roku 2023 
Pozn.: v rámci nové SZP budou moci členské státy pod-
pořit welfare zvířat prostřednictvím opatření v SZP, a to 
jak v prvním pilíři (eko-schémata), tak ve druhém pilíři. 
Welfare zvířat bude možné zařadit mezi eko-schémata, 
což by mohlo hrát důležitou roli s ohledem na plánovaný 
zákaz klecových chovů v roce 2027, eko-schémata budou 
financována z evropského rozpočtu pro SZP. Ve II. pilíři 
bude nadále možná podpora welfare v rámci investic 
i zemědělsko-environmentálních opatření (započítávání 
welfare v míře 100 %). Komisařka pro zdraví a bezpečnost 
potravin Stella Kyriakides vyzvala členské státy, aby při 
nastavování strategických plánů alokovaly dostateč-
né finanční prostředky na welfare zvířat a budoucnost 
bez klecí

1.4. 

Ekologické zemědělství
Evropská komise v otázce ekologického zemědělství postu-
puje poměrně progresivně. Hlavní obecné cíle pro ekologické 
zemědělství byly zveřejněny již ve Strategii Farm to Fork a ve 
Strategii pro Biologickou rozmanitost (květen 2020), v ná-
vaznosti na tyto obecné cíle ale ze strany Komise již došlo 
k předložení akčního plánu zaměřeného specificky na pod-
poru ekologického zemědělství (březen 2021). 
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 — Evropská komise zváží návrh na prodloužení 
povinného značení země původu pro některé 
produkty při zajištění fungování pravidel 
jednotného trhu (Komise se zaměří na vepřové 
maso, drůbeží maso, skopové maso, jehněčí 
maso, maso používané jako ingredience, 
mléko, mléko používané jako ingredience 
v mléčných produktech, jednodruhové potraviny, 
nezpracované potraviny a primární složky 
potravin s podílem nad 50 %)

 — Evropská komise předloží návrh pro označování 
udržitelné produkce s cílem informovat 
o environmentálních dopadech produkce 

V oblasti značení se v případě živočišné výroby nejvíce sklo-
ňuje značení welfare zvířat a značení informující spotřebitele 
o environmentálních dopadech produkce masa a masných 
výrobků. 

Zavedení značení welfare zvířat na obalech potravin již na 
principu dobrovolnosti podpořili i ministři zemědělství člen-
ských států Evropské Unie, nyní se čeká na předložení návr-
hu ze strany Evropské komise (očekáváno v roce 2023). Mezi 
hlavní zastánce značení welfare zvířat na obalech potravin 
patří Německo, které usiluje například i o zavedení značení 
způsobu chovu nosnic na výrobcích, které obsahují vejce 
(například majonézy). 

Značení welfare zvířat implementuje již nyní řada členských 
zemí, například (nejedná se o úplný výčet národních systémů 
značení welfare zvířat): 

1 https://beterleven.dierenbescherming.nl/english/

2 Fakta om Dyrevelfærdsmærket (foedevarestyrelsen.dk)

3 https://www.foodnavigator.com/Article/2021/04/06/New-animal-welfare-label-proposed-for-dairy-products-in-Italy

Holandsko1

Značení se vztahuje na prasata, brojlery, nosnice, hovězí doby-
tek, dojnice, králíky, krůty. Značení jednou hvězdou znamená, 
že jsou splněny všechny základní požadavky na welfare zvířat. 
Značení dvěma hvězdami indikuje zajištění přístupu zvířat do 
venkovních prostor, značení třemi hvězdami pak maximální 
možnou svobodu zvířat

 ⟶ Dánsko2

Značení se vztahuje na prasata, brojlery, a hovězí dobytek. 
Podobně jako v Holandsku už jedno srdce znamená plnění 
minimálně základních požadavků na welfare zvířat.

 ⟶ Itálie (návrh: duben 2021)3 

Označování je podle návrhu rozděleno do 6 kategorií, pohy-
buje se na škále 0–5, kdy „0“ v zelené barvě značí chov zvířat 
splňující evropské normy pro ekologické zemědělství; „1“ značí 
volný chov; „2“ značí volný chov po dobu 4 měsíců v roce; „3“ 
představuje obohacené klecové chovy; „4“ značí, že dobytek 
byl chován (uvázán) v uzavřených prostorech; a „5“ v černé 
barvě představuje chov, kde žádná kritéria nesplňují zákonem 
stanovené limity

Mezi nejaktivnější země na poli označování patří Francie, 
která navrhla systém označování nutričních hodnot potravin 
na předních stranách obalů Nutri-Score4, systém označování 
environmentální udržitelnosti produkce Eco-Score5, a nejno-
věji i Planet-Score6, které kombinuje informace o objemu po-
užitých pesticidů, dopadech na klima, biodiverzitu a welfare 
zvířat. Francie usiluje o to, aby bylo Nutri-Score zavedeno na 
celoevropské úrovni.

 ⟶ Nutri-Score: 

 ⟶ Eco-Score: 

 ⟶ Planet-Score: 

Evropská komise bude v nadcházejících měsících připravo-
vat návrhy pro jednotlivé typy označování, doposud oficiál-
ně žádnému z existujících typů označování nevyjádřila přímou 
podporu. Systémy používající barevné kódování (například 
Nutri-Score, Eco-Score nebo Planet-Score) ale podle studií 
Evropské komise nejlépe pomáhají spotřebitelům v rozho-
dování při nakupování potravin. 

4 https://www.santepubliquefrance.fr/en/nutri-score

5 Eco-Score’s European expansion: Lidl and Colruyt adopt environmental footprint labelling (foodnavigator.com)

6 https://www.foodnavigator.com/Article/2021/07/29/Planet-Score-New-eco-label-factors-in-pesticides-biodiversity-and-animal-welfare

1.6.

Propagace
Jak jsme nastínili v podkapitolách výše, Evropská komise 
zvažuje i možnosti, jak posílit propagaci potravin, které jsou 
považovány za udržitelné, případně za zdravé. Napříč strate-
giemi a akčními plány Evropská komise zmiňuje: 

 — Možné úpravy evropského daňového systému, který by 
měl reflektovat „skutečné náklady“ na produkci potra-
vin, a to včetně nákladů spojených s využíváním přírod-
ních zdrojů, znečištěním, produkcí skleníkových plynů 
či s náklady na léčbu nemocí (Komise v rámci Plánu 
EU pro boj proti rakovině konzumaci červeného masa 
a masných výrobků přímo propojuje s výskytem rakoviny 
v EU) – dodržování zásady „znečišťovatel platí“. U zdra-
vých a udržitelných potravin by měla existovat možnost 
nulového DPH (včetně ovoce a zeleniny), vyšší DPH by 
naopak mělo být možné zavádět pro nezdravé potraviny 
a potraviny s vysokou ekologickou stopou

 — Přezkum pravidel propagačních programů pro zeměděl-
sko-potravinářské komodity (probíhá) s cílem posílit 
jejich příspěvek k udržitelné produkci a spotřebě, k pře-
chodu na stravu obsahující větší množství potravin rost-
linného původu a méně červeného a zpracovaného masa 
a dalších potravin spojených s riziky výskytu rakoviny 

 — Vyžádání závazků od potravinářských společností a or-
ganizací, že přijmou konkrétní opatření v oblasti zdraví 
a udržitelnosti se zaměřením zejména na změnu složení 
potravinářských produktů v souladu s pokyny pro zdravé 
a udržitelné stravování; snížení jejich environmentální 
stopy a spotřeby energie tím, že se stanou energeticky 
účinnější; přizpůsobení marketingových a reklamních 
strategií tak, aby zohledňovaly potřeby nejzranitelnějších 
osob; zajištění toho, aby cenové kampaně u potravin ne-
zkreslovaly vnímání hodnoty potravin ze strany občanů; 
a omezení používání obalů v souladu s novým akčním 
plánem pro oběhové hospodářství. Podle Komise je na-
příklad nutno vyvarovat se marketingových kampaní, 
které propagují maso za příliš nízké ceny. Komise bude 
tyto závazky sledovat a v případě nedostatečného po-
kroku zváží přijetí legislativních opatření
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 — Omezení marketingu nezdravých potravinářských vý-
robků zaměřeného na děti, včetně online marketingu

 — Posílení podpory ekologického zemědělství a udržitel-
ně produkovaných potravin v rámci programů Mléko 
a Ovoce do škol

 — Posílení podpory ekologického zemědělství a udržitelně 
produkovaných potravin v rámci zadávání veřejných za-
kázek a stravování ve školách, nemocnicích či na úřadech 

1.7. 

Alternativní proteiny
Sektor zabývající se alternativními proteiny se velmi rychle 
rozrůstá, sama Evropská komise má v plánu v příštích dvou 
letech (2021–2022) alokovat 32 milionů EUR7 na podporu vý-
zkumu rostlinných alternativ živočišných produktů, ale i na 
výzkum v oblasti laboratorně pěstovaného masa či fermentace. 
Jedná se o historicky první evropskou podporu alokovanou 
na výzkum alternativ živočišných proteinů. 

Evropská komise vyjadřuje alternativním proteinům pod-
poru napříč strategiemi a akčními plány: 

 — Podpora výzkumu a vývoje – zásadní oblast 
výzkumu se bude týkat mikrobiomu, potravin 
z oceánů, zvýšení dostupnosti a množství zdrojů 
alternativních bílkovin, jako jsou rostlinné, 
mikrobiální, mořské a hmyzí bílkoviny a náhražky 
masa

7 https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2021/06/16/New-32m-fund-for-plant-based-and-meat-alternatives-research?utm_source=news-
letter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=16-Jun-2021&cid=DM969906&bid=1623807567

8 https://www.foodnavigator.com/Article/2021/05/04/When-will-lab-grown-meat-reach-the-European-market?utm_source=meat_news-
letter&utm_medium=email&utm_campaign=05-May-2021&cid=DM964796&bid=1582178564

 — Podpora posílení produkce i spotřeby rostlinných 
alternativ masa a masných výrobků

 — Podpora revize propagačních programů pro 
zemědělsko-potravinářské komodity s cílem 
posílit podporu udržitelné produkce, zdravé 
produkce, ale i potravin rostlinného původu

Mnohem větší finanční prostředky do rozvoje produkce al-
ternativních proteinů ale investují a dále plánují investovat 
potravinářské společnosti. Dynamicky roste nabídka rostlin-
ných alternativ pro mléko a mléčné výrobky a maso a masné 
výrobky, velmi progresivně se ale vyvíjí i technologicky nároč-
nější alternativy včetně laboratorně pěstovaného masa, 3D 
tiskáren na maso, či zpracování hmyzu a mořských řas. V sou-
časnosti se již společnosti zaměřují například na laboratorně 
pěstované mléko a mléčné výrobky, na laboratorně pěstované 
hovězí maso, drůbeží maso, vepřové maso, na laboratorně 
pěstované mořské plody, i na laboratorně pěstované tuky či 
želatinu. Ambice průmyslu jsou obrovské, například španěl-
ská společnost NovaMeat plánuje v brzké době vytisknout 
na 3D tiskárně až 500 kilogramů alternativních steaků za je-
dinou hodinu. Maso vypěstované v laboratořích by se mohlo 
podle jednoho z producentů Peace of Meat objevit na evrop-
ském trhu již do tří let8. Laboratorně vypěstované maso a tuk 
jako nové potraviny musí ještě projít procesem schvalování 
v Evropském úřadě pro bezpečnost potravin (EFSA), který po-
trvá minimálně 18 měsíců. Peace of Meat plánuje podat první 
žádost o schválení již ve třetím čtvrtletí roku 2021.

Kompletní přehled aktuálně vyvíjených alternativních protei-
nů viz Příloha III (str. 101).

1.8.

Reakce průmyslu
Souhrnný přehled společností, které investují do vývoje a pro-
dukce alternativních proteinů viz Příloha III (str. 101)

 ⟶ Společnost Nestlé vyvinula hrachovou alternativu mlé-
ka s neutrální chutí pro široké využití (vaření, pečení, 
šlehání, přímá spotřeba)

 ⟶ Společnost Nestlé se zavázala k zavedení francouzské-
ho systému označování výživových hodnot Nutri-Score 
a Eco-Score pro všechny značky spadající pod Nestlé 
v kontinentální Evropě; Nutri-Score je zaváděno již nyní, 
Eco-Score by mělo být zavedeno od roku 2022

 ⟶ Společnost Nestlé se zavázala, že bude od roku 2035 
odebírat pouze udržitelné zemědělské komodity ke zpra-
cování vlastních výrobků

 ⟶ Společnost Nestlé posiluje produkci rostlinných alter-
nativ masa a masných výrobků, nově se zaměřuje i na 
možnosti laboratorně pěstovaného masa. Nestlé do 
konce roku 2020 plánovalo nahradit až 10 % své nabíd-
ky masných produktů jejich rostlinnými alternativami, 
další rozšíření nabídky alternativ je plánováno i na ná-
sledující roky

 ⟶ Potravinářská společnost Nestlé zahájila prodej vegan-
ské alternativy konzervovaného tuňáka, nový výrobek 
nese název Vuna (vegan tuna, veganský tuňák)

 ⟶ Španělská společnost NovaMeat vyvinula rostlinnou al-
ternativu masa vzhledem připomínající hovězí steak, jed-
ná se o metodu 3D tisku masa. V nadcházejících letech 
plánuje tisknout až 500 kg tohoto výrobku za hodinu

 ⟶ Izraelská společnost ZeroEgg vyvinula všestrannou 
rostlinnou náhradu vajec vhodnou v potravinářství při 
výrobě omelet, pečiva, těstovin a omáček

 ⟶ Potravinářská společnost New Culture plánuje spustit 
výrobu sýru Mozzarella vyrobeného z mléčné bílkoviny 
bez využití zvířat do konce roku 2023. Sýr má mít stejné 
vlastnosti jako Mozzarella z mléka zvířete, stejnou chuť, 
strukturu, i tavící vlastnosti, je ale bez laktózy. Základem 
pro výrobu je dostatečné množství kaseinového proteinu 
uměle vyrobeného pomocí fermentace, a enzymu (chy-
mosinu) vytvořeného fermentací mikroorganismů, který 
je dnes využíván u 95 % veškeré výroby sýra

 ⟶ Společnost Mondeléz se zavázala, že do roku 2025 bude 
v EU odebírat vejce pouze z bezklecových chovů

 ⟶ Potravinářský řetězec Tesco plánuje navýšit prodej rost-
linných alternativ masa a masných výrobků o 300 % do 
roku 2025

1.9. 

Komentář zástupců  
zemědělské praxe
„Hrozí zdražení potravin v evropské unii, zemědělci z toho 
ale profitovat nebudou“ 

Po přečtení této kapitoly mám pocit, že zde zmiňované cíle 
a iniciativy jsou idealistické, je vidět, že strategie zpracovávají 
lidé, kteří nikdy nepracovali v zemědělském provozu. Kladu si 
otázku, zda je EZD realizovatelná. Čeští zemědělci jsou velmi 
přizpůsobiví, to už v minulosti mnohokrát dokázali, v tomto 
případě by ale přeorientování sektoru mohlo trvat i déle než 
jednu generaci. Evropská zelená dohoda je diktátem shora, ale-
spoň se to tak zatím jeví, a to obecně lidé, včetně zemědělců, 
nesnáší příliš dobře. Mám-li shrnout tuto kapitolu obecně, pak 
považuji za problematické zejména dvě věci – v první řadě zcela 
chybějící studie dopadů těchto cílů na ekonomiku a celkově 
život na venkově, v druhé řadě nedostatečné zaměření se na 
spotřebitele. EZD představuje obrovské množství závazků 
pro zemědělce a prvovýrobu, ve výsledku ale bude o úspěchu 
celé EZD rozhodovat spotřebitel – tedy zda bude ochoten 
nakupovat dražší evropské potraviny či nikoliv. 

Za problematické považuji i financování EZD. Myslím si, že tak 
úzké provázání zemědělské činnosti a její závislost na evrop-
ských dotacích je z principu špatně. V šedesátých letech se 
zemědělství dotacemi podporovalo intenzivně, aby byl v Evro-
pě zajištěn dostatek potravin. Zemědělství se tak postupem 
času stalo na dotacích závislé a v SZP i v EZD můžeme vidět, 
že existuje snaha zemědělské dotace propojit s další oblastí, 
a to životním prostředí, v tomto případě to znamená „uděláš-li 
více pro životní prostředí, dostaneš podpory“. Existují ale dva 
rozpočty, pro zemědělství a pro životní prostředí, a já se domní-
vám, že by zemědělci měli být subvencováni z obou resortů 
dle jejich zaměření, případně by mělo dojít ke spojení resortů. 

Evropská komise dále usiluje o rozšíření plochy ekologického 
zemědělství, není ale přímo uvedeno, zda tato plocha má být 
využita pro produkci biopotravin nebo jen pro údržbu krajiny. 
Cíl 25 % zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství 
bude logicky znamenat i nárůst produkce biopotravin a tím 
i snížení jejich ceny proti současnosti. 
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Zemědělství se neustále vyvíjí a přizpůsobuje, to je samozřejmě 
dlouhodobý trend, vždy ale byla dodržována alespoň rámcová 
rovnováha mezi rostlinnou a živočišnou výrobou. Nová EZD 
ale dle mého názoru tuto rovnováhu zásadně narušuje snahou 
o omezení živočišné výroby. Jednotlivé texty navíc nejsou 
zcela v souladu, dokonce si troufám říci, že si odporují. Na 
jedné straně spatřuji přímý útok na živočišnou výrobu, na 
straně druhé ale podporu ukládání organiky do půdy. Nejlepší 
organikou je hnůj, který má velké množství pro půdu zlepšo-
vacích vlastností. Nebudeme-li ho do půdy dostávat, začne 
v půdě chybět a po nějaké době tím může dojít až k negativním 
změnám ve struktuře půdy. Tedy záměr o omezování živočišné 
výroby a současně o posilování ukládání organiky do půdy 
je jasným příkladem nekonzistentnosti evropského plánu. 

Živočišná výroba dostala takové razítko největšího znečišťo-
vatele klimatu. S tímto postojem nesouhlasím, zemědělství 
i živočišná výroba jsou tu tisíce let. Změny klimatu a posílení 
produkce emisí přišly až s průmyslovou revolucí v 19. století 
a spalováním fosilních paliv, to je dle mého názoru oblast, 
na kterou by se EU měla zaměřovat. Jak to vidím teď, dělá 
se z živočišné výroby univerzální viník něčeho, za co sama 
živočišná výroba nemůže. 

Pokud by byly všechny cíle, které EZD pro živočišnou výrobu 
navrhuje, zavedeny, pak je naprosto jasné, že dojde k propa-
du produkce v EU a k posílení dovozu zemědělsko-potravi-
nářských komodit ze třetích zemí. Nepředpokládám, že by 
třetí země zaváděly po vzoru Evropské Unie stejná pravidla. 
V Americe se podniká za účelem tvorby zisku, změna tohoto 
trendu je nepravděpodobná. Buď tedy náš trh zavalí levnější 
produkce ze třetích zemí, a bude to spotřebitel, který rozhodne 
o tom, jakou skupinu potravin a potažmo zemědělců bude 
podporovat, nebo si vyžádáme, aby se do EU vozila jen taková 
produkce, která splňuje požadavky EU, čímž by ale prakticky 
došlo k uzavření našeho trhu a faktické izolaci EU. 

Dílčí příležitosti spatřuji u otázky redukce antibiotik o 50 %, 
tam si myslím, že má Česko dobré výchozí podmínky. Jedná 
se převážně o zvířata v mléčném systému odchovu, snahou 
každého chovatele je předcházet jejich onemocnění a vyva-
rovat se tzv. hašení problému podáváním antibiotik. Příleži-
tost vidím částečně i u revize pravidel pro transport zvířat. 
Porážky zvířat by mohly v ČR posílit, transportováno by mohlo 
být chlazené a mražené maso spíš než živá zvířata. Je to ale 
otázka poptávky. Ideální by pak ale bylo, aby v ČR bylo maso 
označeno identifikačním číslem zvířete pro možnost kontroly 
ze strany spotřebitele. 

Komise také navrhuje zákaz klecových chovů v EU po roce 
2027. Jsem zvědav, jak budou konkrétní plány reflektovat 
zdravotní stav zvířat, nákazové situace, šíření chorob či ochra-
nu hospodářských zvířat před útoky predátorů. V Evropě se 
teď podporuje rozšiřování populace vlka a současně i zavádění 
velmi drahých opatření na ochranu hospodářských zvířat před 
jeho útoky. 

Co se týče alternativních zdrojů potravin, tady je to pro mě 
poněkud sci-fi. Musím si klást jednu otázku – spočítal někdo 
uhlíkovou stopu produkce těchto alternativ, tedy laboratorně 
pěstovaného masa nebo rostlinných náhražek, zvlášť pokud 
jsou tisknuty na 3D tiskárnách? U hospodářských zvířat od 
okamžiku jejich narození umíme spočítat, jakou mají uhlíkovou 
stopu, transparentně. U alternativních proteinů ale počítáme 
jejich uhlíkovou stopu až v okamžiku, kdy tu danou potravi-
nu máme na talíři. Neumím si ani představit, co konzumace 
těchto potravin udělá s lidským zdravím a tělem. Tím se volně 
dostávám k tomu, že Komise propojuje spotřebu červeného 
masa se vznikem rakoviny. Jsem zastáncem toho, že se má 
jíst vyváženě, jak se říká „všeho s mírou“, a musíme se hýbat. 
Pak nevidím důvod cokoli zakazovat. 

Evropská zelená dohoda bude v neposlední řadě velice admi-
nistrativně náročným a drahým projektem. Zemědělci kvůli 
přílišné komplikovanosti celé EZD budou muset najímat pora-
denské externí firmy. Na jednoho zemědělce budou třeba čtyři 
další úředníci, kteří budou kontrolovat, jestli hospodaří správně 
a v souladu se všemi pravidly. Ekonomický dopad projektu na 
zemědělce ale bude veliký – nejen kvůli slabšímu rozpočtu 
pro SZP, ale i kvůli výkupním cenám, které určitě neporostou 
takovým tempem, jako vstupy. Na příkladu mléka vidíme, že 
se výkupní ceny téměř nemění, změny jsou v halířích, nikoli 
v korunách. Ceny vstupů ale rostou – v tomto směru bude mít 
rostlinná výroba při zavedení všech omezení přímý dopad na 
výrobu živočišnou. Zaváděním cílů EZD pravděpodobně dojde 
ke zvýšení ceny krmiv, dále porostou i ceny strojů, pohonných 
hmot, mezd a dalších nákladů. Předpokládám proto, že dojde 
obecně ke zdražení potravin, zemědělci z toho ale profitovat 
nebudou. 

Závěrem musím říct, že se obávám, že stojíme na prahu velkých 
změn se značnými problémy.

Ing. Václav Jungwirth,  
předseda Českého svazu chovatelů masného skotu

Tabulka č. 1: 
Iniciativy plánované ze strany Evropské komise pro sektor živočišné výroby a posílení jeho udržitelnosti

ROK INICIATIVA STRATEGIE

Q2 & Q3 & Q4 2021

Od 2021 Pokud jde o informace a komunikaci, Komise se počínaje rokem 2021 více zaměří na posílení důrazu na 
ekologické zemědělství v kontextu témat, na která se vztahuje každoroční výzva k předkládání návrhů 
týkajících se informačních opatření v rámci SZP

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství

Od 2021 Pokud jde o informace a komunikaci, Komise identifikuje hlavní příležitosti pro informování o ekolo-
gickém zemědělství a biopotravinách, zejména v členských státech, kde je poptávka pod průměrnou 
úrovní EU, a to ve spolupráci s Evropským parlamentem a dalšími orgány, jako jsou Evropský hospodář-
ský a sociální výbor, Výbor regionů a zastoupení Komise v členských státech

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství

Od 2021 Pokud jde o propagační programy, Komise bude i nadále zajišťovat ambiciózní rozpočet v propagač-
ní politice EU na podporu spotřeby ekologických produktů, který je v souladu s ambicemi, politikou 
a opatřeními strategie Farm to Fork a evropským plánem boje proti rakovině. Od roku 2021 Komise 
bude přidělovat zvýšený rozpočet v rámci ročních pracovních programů pro propagační politiku s cílem 
zvýšit povědomí spotřebitelů o ekologických produktech a stimulovat jejich poptávku; zintenzivňovat 
podporu ekologických produktů EU na vybraných trzích ve třetích zemích, například prostřednictvím 
účasti na veletrzích ve spolupráci s členskými státy; zvyšovat povědomí o exportních příležitostech 
pro ekologické producenty z EU, aby mohli využívat EU síť dohod o volném obchodu a dohod o rovno-
cennosti; a stimulovat viditelnost odvětví prostřednictvím ocenění reflektujících vynikající výsledky 
ekologického odvětví v potravinovém dodavatelském řetězci

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství

Od 2021 Komise od roku 2021 posílí boj proti podvodným praktikám, zejména zajistí důkladný dohled nad kon-
trolními systémy v členských státech a třetích zemích; posílí spolupráci se správami členských států 
a třetími zeměmi uznanými za rovnocenné, bude se spoléhat mimo jiné na jejich prostředky a výsledky 
předchozích auditů; pomůže členským státům při vývoji a provádění politiky prevence podvodů v sektoru 
ekologického zemědělství a biopotravin prostřednictvím cílených seminářů za účelem sdílení získaných 
zkušeností a osvědčených postupů; bude spolupracovat se sítí EU pro boj proti potravinovým podvodům 
a Europolem při analýze odvětví s cílem předcházet podvodům a posílit koordinaci vyšetřování; posílí 
spolupráci s příslušnými orgány a donucovacími orgány ve třetích zemích za účelem výměny informací 
o ekologickém obchodu a podvodech; bude podporovat členské státy prostřednictvím pokynů (vodí-
tek) k posílení kontroly dovozu na hranicích; bude podporovat přísnější opatření v boji proti podvod-
ným praktikám prostřednictvím katalogů sankcí; zavede opatření k informování spotřebitelů a/nebo 
ke stažení z trhu u těch produktů, u nichž je zjištěna podvodná praktika; a vyvine systémy včasného 
varování využívající umělou inteligenci pro těžbu údajů v EU (např. systém správy informací pro úřední 
kontroly - IMSOC) a z databází členských států

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství

Od 2021 Komise od roku 2021 na základě analýz již realizovaných v rámci akčního plánu z roku 2014 a v návaz-
nosti na doporučení Evropského účetního dvora vyvine databázi všech certifikovaných operátorů v ev-
ropském ekologickém potravinovém dodavatelském řetězci, později pak i u příslušných operátorů ze 
třetích zemí; bude podporovat zápis příslušných orgánů a kontrolních subjektů do digitálního systému 
osvědčení o inspekci v systému TRACES. Tento bezpapírový proces sníží administrativní zátěž a riziko 
padělání dokumentů; a bude koordinovat pravidelné cvičení sledovatelnosti ekologických produktů 
ve spolupráci s členskými státy, jejich kontrolními orgány a třetími zeměmi, zejména u případů pode-
zření na podvod s potravinami

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství
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Od 2021 Komise od roku 2021 po konzultaci se zástupci organizací producentů a dalšími zúčastněnými stranami 
provede analýzu stupně organizace dodavatelských řetězců v ekologickém sektoru a určí způsoby, 
jak ji zlepšit; a prozkoumá zákonnou možnost založení konkrétních organizací producentů v sektoru 
ekologického zemědělství (případně připojení se k nim) a případně vyzve členské státy, aby k tomuto 
účelu přidělovaly finanční prostředky

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství

Q2 2021 Akční plán pro nulové znečištění (12. 5. 2021) – Komise v návaznosti na akční plán přezkoumá možnosti 
nastavení limitů pro emise čpavku z živočišné výroby

Akční plán 
pro nulové 
znečištění 

Q3 2021 Hlasování ve výboru COMAGRI a COMENVI ke kompromisním návrhům Farm to Fork – 9–10. 9. 2021 Farm to 
Fork

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke stanovisku k Farm to Fork (pravděpodobně říjen) Farm to 
Fork

Q3 2021 Hlasování ve výboru COMENVI ke stanovisku EP ke strategii EU pro metan – 20–21. 9. 2021 Strategie 
pro metan

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke stanovisku EP ke strategii pro metan (pravděpodobně říjen/listopad 2021) Strategie 
pro metan

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke schválení dohody ke Společné zemědělské politice (září, pravděpodobněji říjen 
2021)

SZP

Q3 2021 Určit nejlepší způsoby pro stanovení minimálních povinných kritérií pro veřejné zakázky na udržitelné 
potraviny s cílem propagovat zdravé a udržitelné stravování, včetně ekologických produktů, ve školách 
a veřejných institucích

Farm to 
Fork

Q4 2021 Předložení iniciativy EU týkající se nízkouhlíkového zemědělství, včetně předložení Sdělení: Změna kli-
matu – obnova udržitelných uhlíkových cyklů. Cílem této iniciativy je podpořit rozvoj udržitelných řešení 
pro pohlcování uhlíku. Její součástí bude akční plán na podporu uhlíkového zemědělství a vytvoření 
regulačního rámce, který bude upravovat certifikaci odstraňování uhlíku

Farm to 
Fork

Q4 2021 Návrh na revizi nařízení o doplňkových látkách, aby se snížil dopad chovu hospodářských zvířat na 
životní prostředí

Farm to 
Fork

Q4 2021 Evropská komise zahájila studii o opatřeních a nástrojích SZP, které podporují dobré životní podmín-
ky zvířat a snižování používání antimikrobiálních látek. Očekává se, že bude dokončena v říjnu 2021

Konec doby 
klecové

Q4 2021 Evropská komise rovněž zkoumá možnosti zavedení celoevropské značky dobrých životních podmínek 
zvířat, aby se zlepšil přenos hodnot v potravinovém řetězci. Za tímto účelem zřídila zvláštní podsku-
pinu platformy EU pro dobré životní podmínky zvířat a zahájila studii o označování dobrých životních 
podmínek zvířat. Výsledky této studie jsou očekávány v roce 2021

Konec doby 
klecové

Q4 2021 Předložení strategie EU pro půdu (pravděpodobně 22. 12. 2021) Biodiverzita / 
Farm to Fork

Do konce 
2021

Revize a případné úpravy Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí Biodiverzita

ROK INICIATIVA STRATEGIE

Do konce 
2021

Akt v přenesené pravomoci v rámci nařízení o  taxonomii s cílem zavést společnou klasifikaci 
ekonomických činností, které zásadním způsobem přispívají k ochraně a obnově biologické rozmanitosti 
a ekosystémů – zaměření na zemědělství (plus rovněž taxonomie se zaměřením na lesy a biopaliva, 
předloženo 21. 4. 2021)

Biodiverzita

Q1 & Q2 2022

2021–2022 Návrh na revizi obchodních norem EU pro zemědělské produkty, produkty rybolovu a akvakultury, aby 
se zajistilo přijetí a dodávky udržitelných produktů

Farm to 
Fork

2021–2025 1) přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách; 

2) návrh povinného harmonizovaného výživového označování na přední straně obalu; 

3)  zpráva Komise o provádění ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních službách, včetně 
ustanovení o obchodních sděleních týkajících se nezdravých potravin a nápojů; 

4)  vypracování a provádění pokynů ke kodexům správné praxe týkajících se omezení marketingu ne-
zdravých potravinářských výrobků zaměřeného na děti, včetně online marketingu, a to prostřed-
nictvím ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních službách a společné akce pro provádění 
osvědčených postupů v oblasti výživy („Best ReMap“); 

5)  zveřejnění studie mapující fiskální opatření a cenovou politiku v oblasti cukrů a nealkoholických 
a alkoholických nápojů

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině

2022 Za účelem stimulace větší preference biopotravin ve veřejných jídelnách Komise společně se zúčast-
něnými stranami a členskými státy začlení ekologické produkty do minimálních povinných kritérií pro 
zadávání veřejných zakázek na udržitelné potraviny, která mají být vypracována jako součást legisla-
tivního rámce pro udržitelné potravinové systémy do roku 2023

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství

2022 V rámci SZP po roce 2020 Komise počínaje rokem 2022 bude podporovat výměnu osvědčených po-
stupů na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni umožňující poskytovatelům vzdělávání (např. technické 
školy, univerzity) rozvíjet kurzy ekologického zemědělství jakožto součásti obecného vzdělávacího 
programu a představit inovativní řešení zaměřená na ekologický sektor (výroba, zpracování, maloob-
chod a spotřeba). Budou vytvořeny sítě demonstračních farem EU zaměřené na konkrétní témata na 
podporu participativního přístupu (šíření). Osvědčené postupy a synergie s projekty EIP-AGRI budou 
podporovány prostřednictvím budoucí sítě SZP

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství

2022 Komise bude od roku 2022 zvyšovat povědomí a poskytovat lepší informace o „skupinové certifikaci“, 
což umožní malým zemědělcům sdílet náklady a administrativní zátěž certifikace v souladu s nařízením 
2018/848 o ekologické produkci

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství

2022 Jelikož ekologické zemědělství může zlepšit sociální začlenění ve venkovských oblastech a zároveň 
podpořit důstojné pracovní a životní podmínky, Komise bude od roku 2022 pomáhat členským státům 
při navrhování opatření pro ekologické zemědělství ve venkovských oblastech, která podporují rov-
nost žen a mužů a zaměstnanost mladých lidí, což by mohlo zahrnovat i sdílení osvědčených postupů

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství

2022 Komise má v úmyslu prozkoumat prostředky na podporu aplikace doplňkových látek vyráběných bez 
GMM, krmiv založených na bázi hmyzu a mořských krmných zásob; a v roce 2022 přijmout iniciativu na 
podporu produkce řas v EU a na podporu odvětví řas v EU s cílem zajistit dodávky řas jako alternativní 
krmné suroviny pro ekologické zemědělství

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství
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2022 Komise má v úmyslu od roku 2022 podporovat výzkum a inovace týkající se alternativních zdrojů živin, 
chovu a dobrých životních podmínek zvířat v akvakultuře; podporovat investice do upravených poly-
kultur a multitrofických systémů akvakultury; a podporovat líhně a jesle pro zárodky a mláďata z eko-
logického zemědělství; a určit a případně řešit konkrétní překážky růstu ekologické akvakultury v EU

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství

2022 V roce 2022 Komise realizuje posouzení implementace Směrnice o audiovizuálních mediálních služ-
bách, zaměří se na propagaci nezdravých potravin a nápojů, revidovány budou propagační programy

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině

Q3 & Q4 2022

Q4 2022 Zavést výživové profily, aby se omezila propagace potravin s  vysokým obsahem soli,  
cukrů a/nebo tuků 

Farm to 
Fork

Q4 2022 Návrh harmonizovaného povinného vyznačování nutričních (výživových)m údajů na přední straně 
balení, aby se spotřebitelé mohli při výběru potravin rozhodovat s ohledem na zdraví

Farm to 
Fork

Q4 2022 Návrh vyžadovat označení původu u některých produktů Farm to 
Fork

Q4 2022 Návrh na revizi pravidel EU týkajících se vyznačování data (data spotřeby a data minimální trvanlivosti) Farm to 
Fork

Konec 2022 Evropský úřad pro bezpečnost potravin – v současné době úřad EFSA vypracovává další vědecká po-
souzení zákazu klecí pro druhy a kategorie zvířat, na které se vztahuje občanská iniciativa Konec doby 
klecové. K dispozici v letech 2022 a 2023

Konec doby 
klecové

Konec 2022 Evropská komise v současné době provádí hodnocení (kontrolu způsobilosti) dobrých životních pod-
mínek zvířat v EU. Toto hodnocení by mělo být dokončeno v roce 2022

Konec doby 
klecové

Konec 2022 Komise předloží legislativní návrhy pro certifikaci uhlíkového zemědělství FitFor55

2022–2023 Přijetí legislativy EU k zeleným tvrzením Farm to 
Fork

2022–2023 Přijetí legislativy EU k odlesňování Farm to 
Fork

Q1 & Q2 2023

ROK INICIATIVA STRATEGIE

2023 V rámci přezkumu školních programů EU plánovaného na rok 2023 (přezkum spadá pod Farm to Fork) 
a v souladu s evropským plánem boje proti rakovině Komise bude jednat s členskými státy s cílem určit 
způsoby, jak dále zvýšit distribuci ekologických produktů ve školních programech. Komise vyzve člen-
ské státy, aby tento podíl nadále zvyšovaly, a ty, které budou stále pozadu, budou muset vyvinout další 
úsilí; a provádět studii o skutečné ceně potravin, včetně úlohy zdanění, s cílem vypracovat doporučení

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství

2023 V rámci SZP po roce 2020 Komise počínaje rokem 2023 posoudí konkrétní okolnosti a potřeby členských 
států, pokud jde o růst ekologického odvětví, a zajistí, aby členské státy co nejlépe využívaly možností, 
které nabízí nová SZP na podporu svého vnitrostátního ekologického odvětví. Tato podpora bude zahr-
novat technickou pomoc, výměnu osvědčených postupů a inovací v ekologickém zemědělství a plné 
využití příslušných nástrojů SZP, jako jsou eko-schémata a závazky v oblasti environmentálního říze-
ní rozvoje venkova, které zahrnují i ekologické zemědělství. Budou posíleny zemědělské poradenské 
služby, zejména jako součást AKIS

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství 

2023 Komise bude od roku 2023 spolupracovat s členskými státy a zúčastněnými stranami na podpoře 
místního a malého zpracování v souladu s cílem nařízení 2018/848 o ekologické produkci v rámci úsilí 
o posílení podpory obchodu s ekologickými produkty v rámci jednotného trhu EU

Akční plán 
pro eko-
logické 
zemědělství

2023 Revize programů Mléko a Ovoce do Škol – Komise bude jednat s členskými státy s cílem určit způsoby, 
jak dále zvýšit distribuci ekologických produktů ve školních programech. Komise vyzve členské státy, 
aby tento podíl nadále zvyšovaly, a ty, které budou stále pozadu, budou muset vyvinout další úsilí; a pro-
vádět studii o skutečné ceně potravin, včetně úlohy zdanění, s cílem vypracovat doporučení

Farm to 
Fork a Plán 
EU pro 
boj proti 
rakovině

Q3 & Q4 2023

Q4 2023 Hodnocení a revize stávajících právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně 
přepravy zvířat a porážek zvířat, zákazu klecových chovů a značení welfare zvířat

Farm to 
Fork

2024+

2027 Zákaz klecových chovů Konec doby 
klecové
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Související cíle a iniciativy Evropské zelené dohody vztahu-
jící se k pesticidům (definovány napříč dalšími strategiemi 
a akčními plány): 

 — Zlepšení kvality půdy a vody a ochrana biodiverzity 
a opylovačů

 — Zlepšení provádění nařízení, která zakazují používání 
některých pesticidů (Evropská komise kritizuje nárůst 
udělování mimořádných povolení pro zakázané pří-
pravky na ochranu rostlin o 300 % od roku 2011 i příliš 
pomalou implementaci nařízení), posíleny proto budou 
Harmonizované ukazatele rizika v rámci Směrnice o udr-
žitelném používání pesticidů

 — Zlepšení provádění směrnice o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o maximálních limitech reziduí 
pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živo-
čišného původu a na jejich povrchu 

 — Evropská komise je rovněž připravena zahájit řízení 
o nesplnění povinnosti proti těm zemím EU, které opa-
kovaně neplní zákonné lhůty pro zaslání svých posudků 
k pesticidům

 — Evropská komise realizuje revizi povolení aktivních látek, 
která by měla být dokončena v roce 2025, pravděpodob-
nost dalšího omezení některých aktivních látek

 — V žádných citlivých městských a příměstských částech 
nesmí být podle Komise používány chemické pesticidy

 — Realizace kroků ze strany EFSA a členských států dohod-
nutých v rámci Řídící sítě pro pesticidy s cílem zlepšit 
postup vzájemného hodnocení a zabránit zpožděním

 — V rámci národních strategických plánů SZP by měl být 
rozsah eko-schémat rozšířen o opatření na podporu re-
dukce pesticidů, ekologického zemědělství a řízení živin

 — Řešení sporných přípravků na ochranu rostlin. Počínaje 
rokem 2023 má Komise v úmyslu vyčlenit v rámci pro-
gramu Horizon Europe financování výzkumných a ino-
vačních projektů zaměřených na hledání alternativ pro 
sporné přípravky na ochranu rostlin, zvláštní pozornost 
bude věnována mědi

2.3.

Hnojiva
Evropská komise mezi hlavní cíle Evropské zelené dohody 
zahrnula i redukci objemu používaných hnojiv, problematiku 
produkce hnojiv propojila i s otázkou úniku oxidu uhličitého 
do ovzduší. 

Hlavní cíle Evropské zelené dohody vztahující se k hnoji-
vům (definovány ve Strategii Farm to Fork a Strategii pro 
Biologickou rozmanitost): 

 — Komise podpoří cíl nulového znečištění dusíkem 
a fosforem z hnojiv prostřednictvím cíle snížení 
ztrát živin nejméně o 50 %. Tento cíl také povede 
ke snížení používání hnojiv o 20 % do roku 2030

Komise bude usilovat o to, aby se snížil únik živin alespoň 
o 50 % a aby zároveň nedošlo ke zhoršení úrodnosti půdy. 
Díky tomu by mělo do roku 2030 dojít k redukci objemu po-
užívaných hnojiv alespoň o 20 %. Komise by o splnění to-
hoto cíle měla usilovat zejména prostřednictvím řádného 
provádění a prosazování příslušných právních předpisů 
v oblasti životního prostředí a klimatu. Komise ve spolupráci 
s členskými státy určí takové snížení zatížení živinami, které 
bude k dosažení těchto cílů zapotřebí.

Evropská komise dne 14. 7. 2021 představila balíček FitFor55, 
jedná se o klimatický balíček, který má napomoci splnění cíle 
redukce emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. V rám-
ci balíčku Komise předložila celkem dvanáct nových legisla-
tivních návrhů a návrhů revizí současné legislativy. Balíček 
FitFor55 je prvním souborem dokumentů, které již byly před-
loženy v podobě legislativních návrhů. Veškeré ostatní doku-
menty (kromě Evropské zelené dohody a Evropského právního 
rámce pro klima), které jsou obsaženy v tomto Almanachu, 
byly prozatím předloženy pouze v podobě sdělení, strategií či 
akčních plánů, a proto zatím nejsou právně závazné. Balíček 
FitFor55 je stále návrhem, byť legislativním – k datu vydání 
tohoto Almanachu nebyl balíček projednán evropskými in-
stitucemi (Parlament, Rada, Komise), a nebyl tedy schválen. 
Projednávání návrhů a jejich schvalování by mělo probíhat 
v následujících měsících. 

Jedním z nových návrhů v rámci balíčku FitFor55 je i návrh 
na zavedení Mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích 
(CBAM), který by měl zabraňovat „unikání uhlíku“ (oxidu uh-
ličitého), ke kterému dochází v okamžiku, kdy je výroba z EU 

2.1. 

Shrnutí
Evropská komise rostlinnou výrobu akcentuje méně než vý-
robu živočišnou, přesto ale i pro rostlinnou výrobu stanovuje 
množství velmi ambiciózních cílů. Klíčové cíle jsou definovány 
ve Strategii Farm to Fork a ve Strategii pro Biologickou rozma-
nitost, mnoho dalších ale představují i další strategie a akč-
ní plány včetně Akčního plánu pro ekologické zemědělství, 
Akčního plánu pro nulové znečištění či v Plánu EU pro boj proti 
rakovině. V rámci této kapitoly shrnujeme nejvýznamnější cíle 
Evropské zelené dohody vztahující se na rostlinnou výrobu, 
a to v rámci kapitol Pesticidy, Hnojiva, Ekologické zemědělství, 
Vyloučení půdy z produkce, Bio-paliva a Propagační programy. 
Žádný z cílů zatím není právně závazný, v závěru této kapitoly 
ale shrnujeme i iniciativy, které má Evropská komise v plánu 
realizovat a které by mohly právní povahu cílů změnit. 

2.2. 

Přípravky na ochranu 
rostlin
Cílem budoucí legislativy EU nemá být podle vyjádření Komise 
zcela eliminovat pesticidy, ale spíše minimalizovat jejich dopa-
dy na lidské zdraví a životní prostředí skrze snížení závislosti na 
pesticidech a prostřednictvím využívání alternativních metod 
a nízkorizikových nesyntetických pesticidů. 

Hlavní cíle Evropské zelené dohody vztahující se k pestici-
dům (definovány ve Strategii Farm to Fork a Strategii pro 
Biologickou rozmanitost): 

 — 50 % redukce použití chemických pesticidů do 
roku 2030

 — 50 % redukce rizik spojených s používáním 
chemických pesticidů do roku 2030

 — 50 % redukce používání vysoce rizikových 
pesticidů do roku 2030

U redukčních cílů zatím chybí referenční roky, tedy oproti které-
mu roku bude cíl redukce pesticidů dosahován. Klimatické cíle 
(snížení emisí skleníkových plynů, například redukce o 55 % do 
roku 2030) se vztahují k roku 1990, pro pesticidy či hnojiva (viz 

následující kapitola) zatím referenční roky potvrzeny nebyly. 
Na úrovni spekulací zazněla redukce do roku 2030 ve srov-
nání s průměrem let 2015-2017, hrozí ale i cíle ambicióznější. 

Během prvního pololetí roku 2022 by Evropská komise měla 
předložit návrh revize směrnice o udržitelném používání pes-
ticidů. Zástupci Evropské komise již avizovali, že Komise bude 
cílit na to, aby byly tyto redukční cíle pro pesticidy zavedeny 
jako cíle právně závazné. Komise posílí ustanovení o integro-
vané ochraně rostlin a podpoří rozsáhlejší využívání bezpeč-
ných alternativních způsobů ochrany sklizně před škodlivými 
organismy a chorobami.

Komise usnadní uvádění pesticidů obsahujících biologic-
ké účinné látky na trh a zajistí intenzivnější posuzování rizik 
pesticidů pro životní prostředí. Bude usilovat o zkrácení délky 
trvání postupu povolování pesticidů členskými státy.

Komise rovněž navrhne změny nařízení z roku 2009 o statisti-
ce pesticidů, aby se doplnily nedostatky v údajích a podpořila 
se tvorba politik založená na důkazech.

Komise zintenzivní monitorování koncentrací a účinků na 
životní prostředí. Komise v případech, kdy to bude považo-
váno za nutné, stanoví závazky a povinnosti v rozhodnutích 
o schválení ke sledování přítomnosti účinných látek ve slož-
kách životního prostředí. Kromě toho Komise prozkoumá 
možnost zvýšit monitorování koncentrací v půdě zahrnutím 
pesticidů do průzkumu o využívání půdy a průzkumu oblasti 
pokrytí (LUCAS) provedeného v rámci EU.

Postupy omezující používání pesticidů by podle Evropské ko-
mise rovněž měly být podporovány v rámci SZP, vývoji alterna-
tivních látek by měla pomoci i alokace finančních prostředků 
v rámci programu Horizon Europe, a to od roku 2023. V rámci 
Horizon Europe bude Komise předkládat například výzvy k vý-
zkumným projektům týkajícím se metodik k posouzení kumu-
lativních rizik a dopadu pesticidů na ekosystémy.

Komise bude při posuzování žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz u pesticidů, které již nejsou v EU schváleny, zohledňovat 
environmentální aspekty při současném dodržování standar-
dů WTO a závazků vůči WTO. EU bude v rámci mezinárodních 
vyjednávání a obchodních dohod usilovat o ukončení použí-
vání těch pesticidů (globálně), které nejsou schváleny na 
úrovni Evropské Unie, bude podporovat nízkoriziková řešení 
a alternativy.

Komise zváží možnost provedení revize směrnice o maximál-
ních limitech reziduí pesticidů. 
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přesouvána do zahraničí ve snaze snižovat produkční náklady 
(CBAM zavede ceny uhlíku na dovoz vybraných výrobků ze 
všech zemí mimo EU). Nový CBAM by se měl zatím vztaho-
vat pouze na železo, ocel, cement, hliník, elektřinu a hnojiva. 
Evropský parlament by podle svých prozatímních vyjádření 
k CBAM mohl podpořit jeho zavedení již od roku 2023, Komise 
zatím počítá s rokem 2026.

Související cíle a iniciativy Evropské zelené dohody vzta-
hující se k pesticidům (definovány napříč dalšími strategi-
emi a akčními plány): 

 — Evropská komise bude podporovat bio-rafinerie produ-
kující bio-hnojiva

 — Komise podpoří aplikační techniky snižující emise amo-
niaku při aplikaci kejdy, pevného hnoje a chemických 
hnojiv na zemědělskou půdu (posuzováno by mělo být 
například i vstřikování kejdy pod povrch půdy)

 — Aplikace dusíku by měla být v souladu se správnou ze-
mědělskou praxí a měla by zohledňovat půdní podmínky, 
typ půdy, svažitost, klimatické podmínky, srážky a zavla-
žování, využívání půdy a zemědělské postupy, včetně 
systémů střídání plodin

 — Aplikace dusíku by měla být založena na rovnováze mezi 
očekávanými požadavky plodin na dusík a přísunu dusíku 
do plodin z půdy a z hnojení

 — Měla by být přijímána opatření k zajištění toho, aby u kaž-
dého zemědělského podniku množství hnoje z hospodář-
ských zvířat aplikované na půdu každý rok nepřekročilo 
limity stanovené v příloze II směrnice Rady 91/676/EHS 
o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze země-
dělských zdrojů

 — Komise rovněž posoudí, zda je zapotřebí předložení dal-
ších právních předpisů, které by vedly k omezení emisí 
čpavku (amoniaku). Cílem přezkumu směrnice o průmy-
slových emisích je omezit emise amoniaku z intenziv-
ního chovu hospodářských zvířat. Kromě toho mohou 
být zapotřebí další opatření ke snížení emisí amoniaku, 
mimo jiné v rámci SZP nebo prostřednictvím závazných 
pravidel pro manipulaci s hnojem

2.4.

Ekologické zemědělství 
Evropská komise v otázce ekologického zemědělství postu-
puje poměrně progresivně. Hlavní obecné cíle pro ekologické 
zemědělství byly zveřejněny již ve Strategii Farm to Fork a ve 
Strategii pro Biologickou rozmanitost (květen 2020), v ná-
vaznosti na tyto obecné cíle ale ze strany Komise již došlo 
k předložení akčního plánu zaměřeného specificky na pod-
poru ekologického zemědělství (březen 2021). 

Hlavní cíle Evropské zelené dohody vztahující se k ekolo-
gickému zemědělství (definovány ve Strategii Farm to Fork 
a Strategii pro Biologickou rozmanitost): 

 — Rozšíření plochy ekologického zemědělství na 
25 % plochy zemědělské půdy v EU do roku 2030

Související cíle a iniciativy Evropské zelené dohody vzta-
hující se k pesticidům (definovány zejména v Akčním plánu 
pro ekologické zemědělství):

 — Posílení poptávky po ekologické produkci (včetně změn 
v zadávání veřejných zakázek s cílem podpořit spotřebu 
ekologické produkce včetně ovoce a zeleniny ve školních 
jídelnách, veřejném stravování, v institucích)

 — Posílení udržitelnosti ekologické produkce

 — Posílení rozpočtu pro propagační programy určené na 
podporu ekologické produkce

 — Podpora ekologické produkce bude reflektována i v rám-
ci revize programu Ovoce do škol, Komise bude jednat 
s členskými státy s cílem určit způsoby, jak dále posílit 
distribuci ekologických produktů ve školních progra-
mech. Komise vyzve členské státy, aby tento podíl na-
dále zvyšovaly

 — Komise bude pomáhat členským státům při navrhová-
ní opatření pro ekologické zemědělství ve venkovských 
oblastech

 — Komise vyčlení financování v rámci programu Horizon 
Europe na podporu zachování a využívání genetických 
zdrojů, předšlechtitelských a šlechtitelských činnos-
tí a dostupnosti organických osiv, a přispěje k rozvoji 
ekologického heterogenního reprodukčního materiálu 
rostlin a odrůd rostlin vhodných pro ekologickou pro-
dukci (od roku 2022)

 — Komise vyčlení financování v rámci programu Horizont 
Evropa na financování výzkumných a inovačních projek-
tů pro alternativy ke sporným vstupům, přičemž zvláštní 
pozornost bude věnována mědi a dalším látkám, podle 
vyhodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potra-
vin (od roku 2023)

 — Počínaje rokem 2022 bude, v návaznosti na připravo-
vané nařízení o biopesticidech a prostřednictvím po-
sílených zemědělských poradenských služeb, zejména 
AKIS, podporovat používání alternativních přípravků na 
ochranu rostlin, jako jsou přípravky obsahující biologic-
ky účinné látky

 — Evropská komise zmiňuje napříč strategiemi i možnosti 
úpravy daňového systému. Členské státy by pak podle 
Komise mohly například snížit sazby DPH na bio ovoce 
a zeleninu

Plocha ekologického zemědělství v Evropské Unii ale aktuálně 
dosahuje pouze 8,5 % (k roku 2019)9 využívané zemědělské 
půdy (UAA). Od roku 2002 posílila plocha ekologického ze-
mědělství z 5 milionů hektarů10 na 13,8 milionu hektarů v roce 
201911. Za posledních sedmnáct let vzrostla plocha ekologic-
kého zemědělství o 176 %, v rámci nových plánů však Komise 
cílí na posílení plochy ekologického zemědělství na téměř 
trojnásobek dnešní plochy během pouhých devíti let. Velmi 
rozdílná je rovněž situace stran ekologického zemědělství 
v jednotlivých členských státech. Zatímco v Rakousku dosa-
huje ekologické zemědělství už více než 25 % celkové plochy 
zemědělské půdy, v Irsku se pohybuje okolo 1,6 %.

9 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Organic_farming_statistics

10 https://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Organic_2016_web_new.pdf

11 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Organic_farming_statistics

12  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Organic_farming_area_2019_map.jpg

Podíl ekologického zemědělství na celkové ploše využíva-
né zemědělské půdy (UAA)12: 

2.5. 

Vyloučení půdy 
z produkce
Vyloučení půdy z produkce patřilo v rámci vyjednávání o re-
formě SZP mezi nejvíce diskutovaná a nejvíce problematická 
témata. Evropská komise navrhla vyloučit z produkce alespoň 
10 % celkové zemědělské půdy, a to v rámci Strategie EU pro 
Biologickou rozmanitost. Vzhledem ke snaze propojit SZP 
s EZD se tak tento návrh promítl i do diskuse o DZES 9 (dobrý 
zemědělský stav půdy). Evropské instituce se v rámci politické 
dohody z konce června 2021 dohodly na tom, že DZES 9, tedy 
plochy neprodukčních prvků, bude členským státům nabízet 
celkem tři možnosti, všechny tři by se měly vázat na ornou 
půdu, nikoli na zemědělskou půdu. V rámci první možnosti, kdy 
budou neprodukční prvky zaváděny odděleně od eko-schémat, 
musí plocha neprodukčních prvků (bez meziplodin a dusík vá-
zajících plodin) dosahovat alespoň 4 %. Druhou možností je 
neprodukční prvky zahrnout pod eko-schémata (pokud daný 
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členský stát takové eko-schéma zavede). V tomto případě musí 
plocha činit 7 %, na první 3 % plochy zemědělci nedostanou 
žádné podpory, na zbývající 4 % ale budou moci čerpat doda-
tečné podpory poskytované v rámci eko-schémat. Ani tento 
scénář by neměl zahrnovat meziplodiny a dusík vázající plo-
diny. Poslední, třetí, možností pro členské státy, je vyčlenit na 
neprodukční prvky 7 % orné půdy, přičemž první 3 % musí být 
striktně neprodukční prvky, zbývající 4 % mohou být tvořena 
meziplodinami a dusík vázajícími plodinami. 

Cíle Strategie EU pro Biologickou rozmanitost jsou ale stále 
předmětem diskuse, není proto vyloučeno, že se bude o ploše 
neprodukčních prvků dále jednat. 

Hlavní cíle Evropské zelené dohody vztahující se k eko-
logickému zemědělství (definovány ve Strategii pro 
Biologickou rozmanitost): 

 — Nejméně 10 % využívané zemědělské plochy musí 
být vymezeno pro krajinu s vysokou diverzitou, 
jako jsou nárazníkové pásy, rotační nebo 
nerotační úhory nebo krajinné prvky (živé ploty, 
neprodukční stromy, terasy, rybníky atd.)

 — V EU bude muset být obecně chráněna větší 
plocha – nejméně 30 % celkové plochy půdy 
a 30 % plochy moře (aktuálně chráněno 26 % 
půdy a 11 % moře)

 — Původní lesy a pralesní porosty musí být 
definovány, mapovány, monitorovány a přísně 
chráněny, chráněny musí být i na uhlík bohaté 
ekosystémy včetně trvalých travních porostů, 
mokřadů, rašelinišť či lučních porostů

 — V současné době je v EU přísně chráněno pouze 
3 % pevniny a méně než 1 % mořských oblastí. 
Úroveň ambicí musí být zvýšena a alespoň 
jedna třetina celé sítě chráněných oblastí – 
představující 10 % půdy EU a 10 % moře EU – by 
měla spadat pod přísnou ochranu v souladu 
s navrhovanými mezinárodními ambicemi

Aby nedocházelo k příliš prudkému propadu produkce, plánuje 
Evropská komise revidovat pravidla platná pro nové genomické 
techniky a nové techniky šlechtění rostlin. Veřejná konzulta-
ce by měla být spuštěna na konci roku 2021, Komise zvažuje 
odpoutání nových technik od pravidel platných pro GMO.

2.6. 

Biopaliva
Biopaliva jsou řešena zejména v rámci balíčku FitFor55, je-
hož součástí je i návrh revize směrnice o obnovitelných zdro-
jích energie. Biopaliva rovněž spadají pod nařízení o udrži-
telném financování, takzvanou Taxonomii. První delegovaný 
akt k Taxonomii Evropská komise předložila v dubnu 2021. 
Taxonomie by měla představovat soubor kritérií udržitelnosti, 
podle kterých budou posuzovány investice a jejich dopad na 
životní prostředí a klima. V případě, že budou mít investice ne-
gativní dopad na životní prostředí a klima, nebude jejich vyna-
kládání sice zakázáno, ale přístup k nim bude komplikovanější 
a dražší. Jak revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie, 
tak i nařízení o Taxonomii, spadají pod Evropskou zelenou do-
hodu, a obě se odklání od první generace biopaliv (biopaliva 
ze zemědělských plodin). Delegovaný akt k Taxonomii zdůraz-
ňuje, že biopaliva první generace nejsou považována za udrži-
telná; revidovaná směrnice o obnovitelných zdrojích energie 
sice neobsahuje žádná omezení pro biopaliva první generace, 
podporu ale vyjadřuje biopalivům alternativním (pokročilým).

2.7. 

Propagace
Evropská komise má rovněž v plánu podporovat propagaci 
produktů, které jsou dle hodnocení Komise udržitelnější (viz 
výše Ekologické zemědělství), a současně omezovat propagaci 
potravin, které jsou považovány za škodlivé, a to ať z hlediska 
environmentálního, nebo zdravotního. V rámci Plánu EU pro 
boj proti rakovině proto Komise cílí na omezení podpor pro 
alkohol včetně vína, omezeny by proto mohly být i propagační 
programy pro zemědělsko-potravinářské komodity (Komise 
plánuje revizi pravidel v roce 2023). Podporována by naopak 
měla být spotřeba ovoce a zeleniny, zejména v biokvalitě (viz 
výše), ale i reformulace potravin a omezení marketingu pro po-
traviny, které budou hodnoceny jako nezdravé. Komise zvažuje 
i možné úpravy daňového systému, a to tak, aby členské státy 
mohly skrze různé sazby DPH, spotřební a jiné formy zdanění, 
podporovat produkci udržitelnou a zdravou, a naopak znevý-
hodňovat potraviny, které jsou hodnoceny jako nezdravé či 
neudržitelné. Komise proto přezkoumá i právní předpisy EU 
o zdanění alkoholu včetně vína. 

2.8. 

Reakce průmyslu
Z  dosavadních reakcí průmyslu na plánované iniciativy 
Evropské komise v oblasti posílení udržitelnosti rostlinné 
výroby je možné zmínit například Kodex chování EU pro od-
povědné podnikatelské a marketingové postupy. Kodex je 
souborem dobrovolných závazků evropských i mezinárodních 
potravinářských a zemědělských organizací. Kodex byl zve-
řejněn dne 5. 7. 2021, k tomuto datu ho podpořilo celkem 65 
společností včetně potravinářských gigantů Nestlé či Danone, 
obchodních společností včetně Tesco, či zástupců zemědělců. 

 ⟶ Nestlé se podle informací evropských médií zavázala 
k celkem 23 cílům včetně snížení obsahu cukru, sodí-
ku a nasycených tuků ve vlastních výrobcích, zavedení 
francouzského systému označování výživových hodnot 
Nutri-Score pro všechny značky spadající pod Nestlé 
v kontinentální Evropě, a zajištění vlastních dodavatel-
ských řetězců bez odlesňování. Od roku 2023 plánuje 
používat pouze udržitelný palmový olej, od roku 2035 
pouze udržitelné zemědělské komodity, do roku 2025 by 
mělo být stoprocentně možné dosledovat původ kakaa 
v potravinách Nestlé

 ⟶ Evropské sdružení zastupující producenty nealkoho-
lických nápojů UNESDA plánuje do roku 2025 snížit 
průměrné množství přidaného cukru v nealkoholických 
nápojích v EU a UK o 10 %, což navazuje na cíl celkového 
snížení o 33 % od roku 2000

 ⟶ Společnost PepsiCo se zavázala ke snížení obsahu přida-
ného cukru v celém sortimentu nealkoholických nápojů 
o 25 % do roku 2025, a o 50 % do roku 2030

 ⟶ Společnost Kellogg’s se zavázala k používání pšenice 
a ovesných vloček, k jejichž produkci nebyla použita 
aktivní látka glyfosát, a to od roku 2025

2.9. 

Komentář zástupců  
zemědělské praxe
„Evropská komise opouští cestu soběstačnosti, do evropy 
se bude více dovážet“

České zemědělství a zemědělci sami se v minulosti dobře 
přizpůsobili změnám politických podmínek a socialistické 
zemědělství se muselo rychle změnit a přizpůsobit tržnímu 
prostředí. Evropská zelená dohoda (EZD) představuje další 
podnět, na který bude třeba reagovat, zejména kvůli odklonu 
od podpory produkčního zemědělství a preferované podpoře 
ochrany životního prostředí a biodiverzity. Čeští zemědělci 
proto budou muset v souvislosti s Dohodou opět přemýšlet 
jinak, více ekonomicky a poprvé neprodukčně.

Evropská zelená dohoda představuje, podle mého, výraznou 
změnu směru. Výrazné posílení ochrany životního prostředí 
a biodiverzity, lze považovat za krok správným směrem, a má 
potenciál u některých návrhů chránit evropský trh před levný-
mi dovozy potravin, pokud tento záměr bude plně realizován. 
Týká se to zejména návrhu na zavedení Mechanismu uhlíkové-
ho vyrovnání, který je zatím vztažen pouze na hnojiva. Pokud 
by ale byl v budoucnu platný i pro dovoz potravin ze třetích 
zemí, mohl by se stát dobrým nástrojem na ochranu trhu EU 
proti dovozu uhlíkově náročných potravin, které budou vůči 
naší produkci cenově výhodnější. 

Většina ostatních návrhů ale představuje pro zemědělský 
sektor mimořádná rizika, žádná z pozitiv navíc nejsou přímo 
pro zemědělce. Evropská komise doposud neposkytla informa-
ce o tom, zda by se redukce pesticidů měla vztahovat na litry, 
nebo na kilogramy účinné látky, nebyly potvrzeny referenční 
roky, ke kterým se má snížení vztahovat, a nebylo závazně 
řečeno, zda se budou cíle vztahovat na každý členský stát 
zvlášť, nebo zda budou dosahovány skrze společné úsilí států 
EU. Pokud bychom v Česku snižovali pesticidy o 50 % oproti 
rokům 2015-2017, pak by byla určitá další redukce reálná, byť 
je třeba zdůraznit, že od roku 2017 v Česku objem používaných 
pesticidů klesá. Pokud by se ale na redukci pesticidů měly vzta-
hovat stejné referenční roky jako na klimatické cíle, tedy 1990, 
pak by pro české zemědělství tato redukce byla dramatická. 
Stejně tak je velký rozdíl mezi vztažením tohoto cíle na každý 
jednotlivý stát a mezi společným úsilím států EU. V Česku 
aktuálně používáme průměrně zhruba 1,9 kilogramů účinné 
látky na hektar, Belgie či Itálie ale používá čtyřnásobek, až 8 
kilogramů účinné látky na hektar. Pokud by každý stát musel 
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redukovat o 50 %, tedy bychom se v Česku dostali na necelé 
kilo, zatímco v Belgii by pořád mohli používat až 4 kilogramy 
účinné látky na hektar. V takovémto případě by Česko a některé 
další země bylo diskriminováno a stali bychom se naprosto 
nekonkurenčně schopní. Spravedlivé by bylo, dle mého názoru, 
nastavit průměrnou spotřebu pesticidů pro všechny členské 
státy stejnou, například 2 až 2,5 kila aktivní látky na hektar 
s určitou korelací dle pěstovaných plodin, a pak v budoucnu 
tuto hranici případně snižovat všem stejně. 

Komise v EZD zmiňuje posílenou podporu alternativním 
látkám. Tyto látky se dnes již zkouší a z výsledku těchto po-
kusů víme, že při nízkém výskytů patogenních škůdců jsou 
dostačující, ale při vyšších výskytech nebo v případě kalamit 
jsou alternativní látky naprosto nedostačující, v účinnosti ne-
srovnatelné s chemickými látkami. Komise chce sice urychlit 
schvalování alternativních látek pro použití v EU, ale pokud 
u těchto přípravků nebude účinnost, nemohou být náhradou 
pesticidů a dojde k poklesu objemu a kvality zemědělské pro-
dukce v EU. 

Komise navíc vůbec neřeší, jaký dopad bude mít redukce 
pesticidů a hnojiv na produkci. Přestože neexistují žádné 
dopadové studie, troufám si odhadnout, že pouhou redukcí 
pesticidů o 50 % a hnojiv o 20 % dojde postupně k propadu 
zemědělské produkce o 20 a více procent, což by samozřejmě 
mělo okamžitý dopad na světové ceny komodit. Prudký nárůst 
cen například pšenice by pak měl přímý dopad na ceny potravin 
v EU i ve světě. Navíc další pokles produkce s sebou nese návrh 
na rozšíření ekologického zemědělství na 25 % zemědělské 
půdy a na vyloučení 10 % zemědělské půdy z produkce. Tyto dva 
cíle považuji sice za mimořádně ambiciózní, ale neekonomické 
a dále prohloubí pokles produkce. V dnešním globálním světe 
vidíme, jak rychle reagují ceny jakéhokoliv zboží na výpadky 
produkce nebo i na pouhé výpadky v dodávkách.

Návrhům Evropské komise dle mého názoru chybí logická 
jednotnost. Návrhy si v mnoha místech odporují, úrodnost 
půdy například nezvýšíme tím, že ji necháme ležet ladem (10 %), 
ale tím, že ji budeme řádně obhospodařovat. Chápal bych 
tedy pěstování meziplodin, plodin vázající vzdušný dusík nebo 
plodin s minimálním použitím pesticidů a hnojiv, než úplné 
vyloučení půdy z produkce.

Dopad redukce produkce rostlinných komodit na cenu po-
travin považuji za největší problém celé Dohody. Zemědělské 
komodity se pěstují všude ve světě, Evropská komise Zelenou 

dohodou opouští cestu soběstačnosti a při nedostatku se 
bude prostě více dovážet ze třetích zemí, kde jsou již dnes 
využívány geneticky modifikované rostliny (sója či kukuřice) 
a používají se pesticidy, které jsou v EU již dnes zakázané. Do-
vozy do EU budou realizovány i ze zemí, kde za účelem získání 
plochy dochází k odlesňování. Světový obchod většiny komodit 
každý rok roste, lokální produkce oslabuje. Pokud EU sníží 
produkci, evropští spotřebitelé trpět nebudou. Zvýší se sice 
ceny, většina Evropanů bude mít finance, ale EZD může vést až 
k lokálnímu nedostatku potravin v chudších oblastech světa.

Závěrem k propojenosti SZP a EZD, tedy myšlence každou 
chvíli měnit plány a pravidla SZP v návaznosti na postupné 
schvalování jednotlivých strategií EZD. Tento postup je pro 
zemědělce velice nepříjemný, zvyšuje administrativní zátěž 
a prakticky znemožňuje jakoukoliv možnost přípravy. Ze-
mědělci mají k dispozici pouze hrubé cíle (například redukci 
pesticidů), ale zatím chybí konkrétní požadavky. Zemědělci 
proto budou čekat až na výslednou legislativu a následně 
budou muset rychle reagovat. 

Ing. Martin Volf,  
ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin

Tabulka č. 2: 
Iniciativy plánované ze strany Evropské komise pro sektor rostlinné výroby a posílení jeho udržitelnosti

ROK INICIATIVA STRATEGIE

OD 2020

Od 2020 Komise zahájí a bude financovat cyklus Lepší odborné přípravy pro bezpečnější potraviny (BTSF) počí-
naje rokem 2020 s cílem posílit odborné znalosti v členských státech při posuzování žádostí týkajících 
se mikroorganismů a jiných biopesticidů

Směrnice 
o PPPs 
a MLR

Od 2020 Evropská komise začne zkoumat praktická řešení pro integraci nových účinných látek s různými vlast-
nostmi do příloh stávajícího nařízení o MLR, které bylo určeno hlavně pro jednotlivé chemické látky

Směrnice 
o PPPs 
a MLR

Od 2020 Komise zintenzivní monitorování koncentrací a účinků látek na životní prostředí. Komise v případech, 
kdy to bude považováno za nutné, stanoví závazky a povinnosti v rozhodnutích o schválení ke sledování 
přítomnosti účinných látek ve složkách životního prostředí. Kromě toho Komise prozkoumá možnost 
zvýšit monitorování koncentrací v půdě zahrnutím pesticidů do průzkumu o využívání půdy a průzkumu 
oblasti pokrytí (LUCAS) provedeného v rámci EU

Směrnice 
o PPPs 
a MLR

Od 2020 Komise bude i nadále usilovat o aktualizaci pokynů pro metodiku posuzování rizik, včetně zvážení, zda 
jsou zahrnuty všechny vhodné necílové druhy, s cílem držet krok s vědeckým pokrokem. Komise vyzývá 
členské státy a EFSA ke spolupráci

Směrnice 
o PPPs 
a MLR

Od 2020 Komise bude pravidelně aktualizovat stávající pokyny pro extrapolaci MLR, aby se usnadnilo stanovení 
MLR pro minoritní plodiny

Směrnice 
o PPPs 
a MLR

Od 2020 Komise posílí harmonizovaný ukazatel rizika 2 zřízený podle směrnice o udržitelném využívání pesticidů 
s cílem zohlednit oblast, na kterou se používají PPPs v rámci mimořádných povolení

Směrnice 
o PPPs 
a MLR

Od 2020 Komise zvýší dostupnost základních látek, např. vyjasněním postupů a lhůt pro jejich schválení a přezkou-
máním možností poskytnout přímější informace o jejich užitečnosti v ochraně rostlin

Směrnice 
o PPPs 
a MLR

Od 2020 Komise prozkoumá možnosti povolování přijetí specifických MLR stanovených v jiném právním rámci 
(např. pro látky používané také jako veterinární léčivé přípravky) a které jsou pro spotřebitele bezpečné, 
a bude podporovat probíhající diskuse na úrovni EU a na mezinárodní úrovni s cílem vyvinout harmo-
nizovaný a koordinovaný postup pro posuzování expozice

Směrnice 
o PPPs 
a MLR

Od 2020 Komise bude při posuzování žádostí o dovozní tolerance pro látky, které již nejsou v EU schváleny, 
přihlížet k environmentálním aspektům, za současného dodržování pravidel Světové obchodní orga-
nizace (WTO). Bude-li to považováno za nutné, zváží Komise revizi nařízení o MLR s cílem posílit jeho 
environmentální rozměr a provést příslušná sladění s postupem schvalování pesticidů

Směrnice 
o PPPs 
a MLR

Od 2020 Komise bude i nadále spolupracovat s členskými státy a EFSA na zlepšení koordinace mezi postupem 
pro obnovení schvalování účinných látek a procesem přezkumu MLR, aby se zvýšila účinnost a zabránilo 
se překrývání nebo protichůdným výsledkům

Směrnice 
o PPPs 
a MLR
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ROK INICIATIVA STRATEGIE

Q2 & Q3 & Q4 2021

Od 2021 Pokud jde o informace a komunikaci, Komise se počínaje rokem 2021 více zaměří na posílení důrazu na 
ekologické zemědělství v kontextu témat, na která se vztahuje každoroční výzva k předkládání návrhů 
týkajících se informačních opatření v rámci SZP

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

Od 2021 Pokud jde o informace a komunikaci, Komise identifikuje hlavní příležitosti pro informování o ekolo-
gickém zemědělství a biopotravinách, zejména v členských státech, kde je poptávka pod průměrnou 
úrovní EU, a to ve spolupráci s Evropským parlamentem a dalšími orgány, jako je Evropský hospodářský 
a sociální výbor, Výbor regionů a zastoupení Komise v členských státech

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

Od 2021 Pokud jde o propagační programy, Komise bude i nadále zajišťovat ambiciózní rozpočet v propagační 
politice EU na podporu spotřeby ekologických produktů, který je v souladu s ambicemi, politikou 
a opatřeními strategie Farm to Fork a evropským plánem boje proti rakovině. Od roku 2021 Komise bude 
přidělovat zvýšený rozpočet v rámci ročních pracovních programů pro propagační politiku s cílem 
zvýšit povědomí spotřebitelů o ekologických produktech a stimulovat jejich poptávku; zintenzivňovat 
podporu ekologických produktů EU na vybraných trzích ve třetích zemích, například prostřednictvím 
účasti na veletrzích ve spolupráci s členskými státy; zvyšovat povědomí o exportních příležitostech pro 
ekologické producenty z EU, aby mohli využívat EU síť dohod o volném obchodu a dohod o rovnocennosti; 
a stimulovat viditelnost odvětví prostřednictvím ocenění reflektujících vynikající výsledky ekologického 
odvětví v potravinovém dodavatelském řetězci

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

Od 2021 Komise od roku 2021 posílí boj proti podvodným praktikám, zejména zajistí důkladný dohled nad kon-
trolními systémy v členských státech a třetích zemích; posílí spolupráci se správami členských států 
a třetími zeměmi uznanými za rovnocenné, bude se spoléhat mimo jiné na jejich prostředky a výsledky 
předchozích auditů; pomůže členským státům při vývoji a provádění politiky prevence podvodů v sektoru 
ekologického zemědělství a biopotravin prostřednictvím cílených seminářů za účelem sdílení získaných 
zkušeností a osvědčených postupů; bude spolupracovat se sítí EU pro boj proti potravinovým podvodům 
a Europolem při analýze odvětví s cílem předcházet podvodům a posílit koordinaci vyšetřování; posílí 
spolupráci s příslušnými orgány a donucovacími orgány ve třetích zemích za účelem výměny informací 
o ekologickém obchodu a podvodech; bude podporovat členské státy prostřednictvím pokynů (vodítek) 
k posílení kontroly dovozu na hranicích; bude podporovat přísnější opatření v boji proti podvodným 
praktikám prostřednictvím katalogů sankcí; zavede opatření k informování spotřebitelů a/nebo ke 
stažení z trhu u těch produktů, u nichž je zjištěna podvodná praktika; a vyvine systémy včasného 
varování využívající umělou inteligenci pro těžbu údajů v EU (např. systém správy informací pro úřední 
kontroly – IMSOC) a z databází členských států

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

Od 2021 Komise od roku 2021 na základě analýz již realizovaných v rámci akčního plánu z roku 2014 a v návaznosti 
na doporučení Evropského účetního dvora vyvine databázi všech certifikovaných operátorů v evrop-
ském ekologickém potravinovém dodavatelském řetězci, později pak i u příslušných operátorů ze 
třetích zemí; bude podporovat zápis příslušných orgánů a kontrolních subjektů do digitálního systému 
osvědčení o inspekci v systému TRACES. Tento bezpapírový proces sníží administrativní zátěž a riziko 
padělání dokumentů; a bude koordinovat pravidelné cvičení sledovatelnosti ekologických produktů ve 
spolupráci s členskými státy, jejich kontrolními orgány a třetími zeměmi, zejména u případů podezření 
na podvod s potravinami

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

Od 2021 Komise od roku 2021 po konzultaci se zástupci organizací producentů a dalšími zúčastněnými stranami 
provede analýzu stupně organizace dodavatelských řetězců v ekologickém sektoru a určí způsoby, 
jak ji zlepšit; a prozkoumá zákonnou možnost založení konkrétních organizací producentů v sektoru 
ekologického zemědělství (případně připojení se k nim) a případně vyzve členské státy, aby k tomuto 
účelu přidělovaly finanční prostředky

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

ROK INICIATIVA STRATEGIE

Od 2021 Komise usnadní uvádění pesticidů obsahujících biologické účinné látky na trh a zajistí intenzivnější 
posuzování rizik pesticidů pro životní prostředí. Bude usilovat o zkrácení délky trvání postupu povo-
lování pesticidů členskými státy

Farm to 
Fork

Q3 2021 Hlasování ve výboru COMAGRI a COMENVI ke kompromisním návrhům Farm to Fork – 9–10. 9. 2021 Farm to 
Fork

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke stanovisku k Farm to Fork (pravděpodobně říjen) Farm to 
Fork

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke schválení dohody ke Společné zemědělské politice (září, pravděpodobněji 
říjen 2021)

SZP

Q3 2021 Určit nejlepší způsoby pro stanovení minimálních povinných kritérií pro veřejné zakázky na udržitelné 
potraviny s cílem propagovat zdravé a udržitelné stravování, včetně ekologických produktů, ve školách 
a veřejných institucích

Farm to 
Fork

Q3 2021 Veřejná konzultace k novým šlechtitelským technikám Farm to 
Fork

Q4 2021 Předložení iniciativy EU týkající se nízkouhlíkového zemědělství, včetně předložení Sdělení: Změna 
klimatu – obnova udržitelných uhlíkových cyklů. Cílem této iniciativy je podpořit rozvoj udržitel-
ných řešení pro pohlcování uhlíku. Její součástí bude akční plán na podporu uhlíkového zemědělství 
a vytvoření regulačního rámce, který bude upravovat certifikaci odstraňování uhlíku. Zde: https://
ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13066-Zmena-klimatu-obnova-
-udrzitelnych-uhlikovych-cyklu_en

Farm to 
Fork

Q4 2021 Předložení legislativních návrhů pro zelená tvrzení (pravděpodobně 14. 12. 2021) Farm to 
Fork

Q4 2021 Revize příslušných prováděcích nařízení rámce pro přípravky na ochranu rostlin, aby se usnadnilo 
uvádění přípravků na ochranu rostlin obsahujících biologické účinné látky na trh

Farm to 
Fork

Q4 2021 Předložení strategie EU pro půdu (pravděpodobně 22. 12. 2021) Biodiverzita 
/ Farm to 
Fork

Do konce 
2021

Evropská komise objasní ustanovení nařízení o MLR a poskytne členským státům pokyny, jak by se 
při rozhodování o vymáhání mohly zohlednit zpracovatelské faktory poskytované provozovateli potra-
vinářských podniků

Směrnice 
o PPPs 
a MLR

Do konce 
2021

Revize biopaliv high I-LUC a jejich postupné vyloučení do roku 2030 Biodiverzita

Do konce 
2021

Akt v přenesené pravomoci v rámci nařízení o  taxonomii s cílem zavést společnou klasifikaci 
ekonomických činností, které zásadním způsobem přispívají k ochraně a obnově biologické rozmanitosti 
a ekosystémů – zaměření na zemědělství (plus rovněž taxonomie se zaměřením na lesy a biopaliva, 
předloženo 21. 4. 2021)

Biodiverzita
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ROK INICIATIVA STRATEGIE

Q1 & Q2 2022

2021–2022 Návrh na revizi obchodních norem EU pro zemědělské produkty, produkty rybolovu a akvakultury, aby 
se zajistilo přijetí a dodávky udržitelných produktů

Farm to 
Fork

2021–2022 Legislativní iniciativy na posílení spolupráce prvovýrobců, aby se upevnilo jejich postavení v potravi-
novém řetězci a nelegislativní iniciativy pro zlepšení transparentnosti

Farm to 
Fork

2021–2024 Další snížení přítomnosti karcinogenních kontaminujících látek v potravinách stanovením maximálních 
limitů pro více těchto kontaminujících látek

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině

2021–2025 Zahájení Partnerství v rámci programu Horizont Evropa pro posuzování rizik chemických látek za účelem 
posílení kapacit EU v oblasti posuzování chemických rizik

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině

2021–2025 Intenzivnější podpora EU poskytovaná členským státům a zúčastněným stranám při zavádění osvědče-
ných postupů a budování kapacit ke snížení škod souvisejících s alkoholem (včetně vína): 

1)  přezkum legislativy EU týkající se zdanění alkoholu a přeshraničních nákupů alkoholických výrobků; 

2)  návrh povinného označování seznamu složek a výživových údajů na etiketách alkoholických nápojů, 
jakož i zdravotních varování; 

3) podpora členských států při realizaci krátkých intervencí založených na důkazech; 

4)  snížení vystavení mladých lidí online reklamě na alkoholické nápoje prostřednictvím sledování pro-
vádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině

2021–2025 1) přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách; 

2) návrh povinného harmonizovaného výživového označování na přední straně obalu; 

3)  zpráva Komise o provádění ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních službách, včetně 
ustanovení o obchodních sděleních týkajících se nezdravých potravin a nápojů; 

4)  vypracování a provádění pokynů ke kodexům správné praxe týkajícím se omezení marketingu 
nezdravých potravinářských výrobků zaměřeného na děti, včetně online marketingu, a to prostřed-
nictvím ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních službách a společné akce pro provádění 
osvědčených postupů v oblasti výživy („Best ReMap“); 

5)  zveřejnění studie mapující fiskální opatření a cenovou politiku v oblasti cukrů a nealkoholických 
a alkoholických nápojů

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině

2022 Akční plán pro integrované řízení živin Biodiverzita

2022 Komise vypracuje studii o využívání půdy v souvislosti s udržitelným zemědělstvím a posoudí, jak může 
dále motivovat k optimálnímu územnímu plánování

Vize pro 
venkovské 
oblasti

2022 Komise bude počínaje rokem 2022 nepřetržitě shromažďovat údaje o environmentálních, ekonomických 
a sociálních výhodách ekologického zemědělství a informovat občany, včetně zemědělců, o těchto 
výhodách skrze posílené využívání sociálních médií

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

ROK INICIATIVA STRATEGIE

2022 Za účelem stimulace větší preference biopotravin ve veřejných jídelnách Komise společně se zúčast-
něnými stranami a členskými státy začlení ekologické produkty do minimálních povinných kritérií 
pro zadávání veřejných zakázek na udržitelné potraviny, která mají být vypracována jako součást 
legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy do roku 2023

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 V rámci SZP po roce 2020 Komise počínaje rokem 2022 bude podporovat výměnu osvědčených po-
stupů na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni umožňující poskytovatelům vzdělávání (např. technické 
školy, univerzity) rozvíjet kurzy ekologického zemědělství jakožto součásti obecného vzdělávacího 
programu a představit inovativní řešení zaměřená na ekologický sektor (výroba, zpracování, maloob-
chod a spotřeba). Budou vytvořeny sítě demonstračních farem EU zaměřené na konkrétní témata na 
podporu participativního přístupu (šíření). Osvědčené postupy a synergie s projekty EIP-AGRI budou 
podporovány prostřednictvím budoucí sítě SZP

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 Komise bude od roku 2022 zvyšovat povědomí a poskytovat lepší informace o „skupinové certifikaci“, 
což umožní malým zemědělcům sdílet náklady a administrativní zátěž certifikace v souladu s nařízením 
2018/848 o ekologické produkci

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 Jelikož ekologické zemědělství může zlepšit sociální začlenění ve venkovských oblastech a zároveň 
podpořit důstojné pracovní a životní podmínky, Komise bude od roku 2022 pomáhat členským státům 
při navrhování opatření pro ekologické zemědělství ve venkovských oblastech, která podporují rov-
nost žen a mužů a zaměstnanost mladých lidí, což by mohlo zahrnovat i sdílení osvědčených postupů

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 Počínaje rokem 2022 bude Komise, v návaznosti na připravované nařízení o biopesticidech a prostřednic-
tvím posílených zemědělských poradenských služeb, zejména AKIS, podporovat používání alternativních 
přípravků na ochranu rostlin, jako jsou přípravky obsahující biologicky účinné látky

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 V roce 2022 Komise realizuje posouzení implementace Směrnice o audiovizuálních mediálních služ-
bách, zaměří se na propagaci nezdravých potravin a nápojů, revidovány budou propagační programy

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině

Q2 2022 Komise bude pokračovat v práci na dosažení plné implementace systému řízení aplikací přípravků na 
ochranu rostlin (PPPAMS) pro všechna povolení a zajistí jeho povinné použití v prováděcím nařízení

Směrnice 
o PPPs 
a MLR

Q2 2022 Návrh na revizi směrnice o udržitelném používání pesticidů s cílem výrazně omezit používání pesticidů, 
jejich rizika a závislost na nich a posílit integrovanou ochranu rostlin; Komise podpoří rozsáhlejší vyu-
žívání bezpečných alternativních způsobů ochrany sklizně před škodlivými organismy a chorobami; 
posíleny budou Harmonizované ukazatele rizika v rámci Směrnice o udržitelném používání pesticidů

Biodiverzita
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ROK INICIATIVA STRATEGIE

Q3 & Q4 2022

Q4 2022 Návrh vyžadovat označení původu u některých produktů Farm to 
Fork

Q4 2022 Návrh na revizi pravidel EU týkajících se vyznačování data (data spotřeby a data minimální trvanlivosti) Farm to 
Fork

Konec 2022 Komise předloží legislativní návrhy pro certifikaci uhlíkového zemědělství FitFor55

2022–2023 Přijetí legislativy EU k zeleným tvrzením Farm to 
Fork

Q1 & Q2 2023

2023 Návrh na revizi nařízení o statistice pesticidů, aby se doplnily nedostatky v údajích a podpořila se 
tvorba politik založená na důkazech

Farm to 
Fork

2023 Regulační rámec pro certifikaci odstraňování uhlíku Oběhové 
hospodář-
ství

2023 V rámci přezkumu rámce školních programů EU plánovaného na rok 2023 (přezkum spadá pod Farm to 
Fork) a v souladu s evropským plánem boje proti rakovině Komise bude jednat s členskými státy s cílem 
určit způsoby, jak dále zvýšit distribuci ekologických produktů ve školních programech. Komise vyzve 
členské státy, aby tento podíl nadále zvyšovaly, a ty, které budou stále pozadu, budou muset vyvinout další 
úsilí; a provádět studii o skutečné ceně potravin, včetně úlohy zdanění, s cílem vypracovat doporučení

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

2023 V rámci SZP po roce 2020 Komise počínaje rokem 2023 posoudí konkrétní okolnosti a potřeby členských 
států, pokud jde o růst ekologického odvětví, a zajistí, aby členské státy co nejlépe využívaly možností, 
které nabízí nová SZP na podporu svého vnitrostátního ekologického odvětví. Tato podpora bude 
zahrnovat technickou pomoc, výměnu osvědčených postupů a inovací v ekologickém zemědělství 
a plné využití příslušných nástrojů SZP, jako jsou eko-schémata a závazky v oblasti environmentálního 
řízení rozvoje venkova, které zahrnují i ekologické zemědělství. Budou posíleny zemědělské poradenské 
služby, zejména jako součást AKIS

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství 

2023 Komise bude od roku 2023 spolupracovat s členskými státy a zúčastněnými stranami na podpoře 
místního a malého zpracování v souladu s cílem nařízení 2018/848 o ekologické produkci v rámci úsilí 
o posílení podpory obchodu s ekologickými produkty v rámci jednotného trhu EU

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

ROK INICIATIVA STRATEGIE

2023 Revize programů Mléko a Ovoce do Škol – Komise bude jednat s členskými státy s cílem určit způsoby, 
jak dále zvýšit distribuci ekologických produktů ve školních programech. Komise vyzve členské státy, 
aby tento podíl nadále zvyšovaly, a ty, které budou stále pozadu, budou muset vyvinout další úsilí; 
a provádět studii o skutečné ceně potravin, včetně úlohy zdanění, s cílem vypracovat doporučení

Farm to 
Fork a Plán 
EU pro 
boj proti 
rakovině

2023 Komise vyčlení v rámci programu Horizon Europe financování výzkumných a inovačních projektů 
zaměřených na hledání alternativ pro sporné přípravky na ochranu rostlin, zvláštní pozornost bude 
věnována mědi

Akční 
plán pro 
ekologické 
zemědělství

Q3 & Q4 2023

2023–2024 Přijetí legislativy k označování potravin – značení na přední straně obalu, značení země původu, značení 
data spotřeby

Farm to 
Fork

2024+

2025 Revize seznamu povolení aktivních látek (včetně pesticidů) Směrnice 
o PPPs 
a MLR
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3.1. 

Shrnutí
Evropské potravinové systémy zůstávají podle Evropské ko-
mise (Farm to Fork) nadále jednou z hlavních příčin změny 
klimatu a zhoršování životního prostředí. Udržitelnost by pro-
to podle Komise měla být posílena v celém potravinovém do-
davatelském řetězci (primární produkce, zpracování, obchod, 
obalové materiály, transport), aby mohl být naplněn hlavní cíl 
Evropské komise, tedy dosažení klimatické neutrality do roku 
2050. Všechny články celého dodavatelského řetězce by tedy 
do roku 2030 měly přispět k tomu, aby měl potravinový doda-
vatelský řetězec neutrální nebo pozitivní dopad na životní pro-
středí, a aby všichni občané EU měli přístup k dostatečnému 
množství zdravých a udržitelných potravin. 

Pro potravinářství Evropská komise identifikovala několik 
hlavních obecných cílů (ze strategie Farm to Fork):

 — Zajistit, aby potravinový řetězec, do nějž patří 
produkce, doprava, distribuce, uvádění na trh 
a spotřeba potravin, měl neutrální nebo pozitivní 
dopad na životní prostředí, a to do roku 2030

 — Zajistit potravinové zabezpečení, výživu a veřejné 
zdraví – postarat se o to, aby měl každý člověk 
přístup k dostatku výživných a udržitelných 
potravin

 — Zachovat dostupnost potravin a současně 
generovat spravedlivější ekonomickou návratnost 
v dodavatelském řetězci, aby nejudržitelnější 
potraviny byly nakonec i cenově nejdostupnější, 
podporovat konkurenceschopnost 
dodavatelského odvětví EU a integritu 
jednotného trhu

Komise má v plánu usilovat o přechod k udržitelným potra-
vinovým systémům nejen v Evropské Unii, ale i celosvětově. 
EU proto bude prosazovat globální přechod na udržitelné po-
travinové systémy v mezinárodních orgánech, na příslušných 
vícestranných fórech a mezinárodních akcích, včetně OSN. 
Budovány by měly být i „zelené aliance“ se třetími zeměmi 
s cílem podpořit celosvětový přesun k udržitelnosti. 

3.2.

Marketing
Evropská komise se ve svých strategiích a akčních plá-
nech zaměřuje i na marketing, cílí – v souladu s obecnou 
snahou Komise – na posílení podpory udržitelné produkce. 
K marketingu Komise přistupuje ze dvou úhlů – podporuje 
posílení marketingu u ekologických produktů a potravin, zdra-
vých potravin a udržitelných potravin; marketing potravin, 
které jsou hodnoceny jako neudržitelné nebo nezdravé, na-
opak plánuje významně redukovat. Definice toho, které po-
traviny budou považovány za „udržitelné“, ale zatím chybí, 
Evropská komise ji v žádné ze svých doposud předložených 
strategiích neuvádí. 

Určitou představu Evropské komise o tom, jak by udržitelnost 
mohla být posuzována, je možné vyčíst z odstavců napříč 
různými strategiemi, které se zaměřují na možnou změnu 
daňového systému v EU. Daňový systém, respektive mož-
né změny v něm, by měly rovněž pomoci posílení spotřeby 
zdravých a udržitelných potravin. Evropský daňový systém 
by podle Komise měl reflektovat „skutečné náklady“ na pro-
dukci potravin, a to včetně nákladů spojených s využíváním 
přírodních zdrojů, znečištěním, produkcí skleníkových plynů 
či s náklady na léčbu nemocí (Komise v rámci Plánu EU pro 
boj proti rakovině konzumaci červeného masa a masných 
výrobků přímo propojuje s výskytem rakoviny v EU). Podle 
této logiky by pak Komise mohla posuzovat udržitelnost po-
travin na základě hodnocení dopadů jejich produkce na celou 
škálu oblastí od životního prostředí, přes klima, až po zdraví 
evropské veřejnosti. Kromě toho Komise v roce 2022 zveřejní 
studii mapující fiskální opatření a cenovou politiku v oblasti 
cukrů, nealkoholických a alkoholických nápojů. Poté se Komise 
bude zabývat proveditelností návrhu nových daňových opat-
ření pro cukry a nealkoholické nápoje. Zásady „uživatel platí“ 
a „znečišťovatel platí“ musí být podle Komise použity k pre-
venci a nápravě zhoršování životního prostředí, Komise rov-
něž vypracuje studii o skutečné ceně potravin, včetně úlohy 
zdanění, s cílem vypracovat další doporučení.

Dopady konzumace potravin na lidské zdraví Evropská ko-
mise zmiňuje už v Evropské zelené dohodě z prosince 2019, 
kde uvádí, že spotřeba nekvalitních potravin přispívá k obe-
zitě a nemocem, jako je rakovina. Ve strategii Farm to Fork 
proto Komise doplňuje, že se bude snažit zvrátit do roku 2030 
nárůst nadváhy a obezity v celé EU, a to díky přechodu na 

stravu obsahující větší množství potravin rostlinného původu. 
V rámci Plánu EU pro boj proti rakovině pak Komise propojuje 
výskyt rakoviny i s konzumací červeného masa a zpracované-
ho masa a zdůrazňuje, že omezí přítomnost karcinogenních 
kontaminujících látek v potravinách. Na základě nejnovějších 
dostupných vědeckých důkazů proto Komise stanoví maximál-
ní limity pro tyto kontaminující látky (dojde i k rozšíření aktu-
álního seznamu látek, na které se již nějaké limity vztahují). 

Potřeba posílit propagaci udržitelných a zdravých potravin by 
proto měla být reflektována nejen v rámci případné změny 
daňových systémů, ale i v rámci připravované revize propa-
gačních programů pro zemědělsko-potravinářské komodity. 
Evropská komise předeslala, že by propagační programy mohly 
být oslabeny v kategoriích alkoholických nápojů, červeného 
a zpracovaného masa, naopak posíleny by měly být v oblasti 
podpory ekologického zemědělství (na podporu ekologického 
zemědělství by v budoucnu mohla připadat až třetina celého 
rozpočtu pro propagační programy). 

Evropská komise ovšem cílí i na reklamu jakožto formu mar-
ketingu. Cílem marketingu a reklamy je podle Komise ovliv-
nění rozhodnutí spotřebitelů, Komise proto plánuje připravit 
v roce 2022 prováděcí zprávu ke směrnici o audiovizuálních 
mediálních službách, včetně zpráv o obchodních sděleních 
týkajících se nezdravých potravin a nápojů. Komise rovněž 
podporuje členské státy a zúčastněné strany v jejich úsilí 
o změnu složení výrobků a provádění účinných politik s cílem 
omezit marketing nezdravých potravinářských výrobků, mimo 
jiné prostřednictvím společné akce pro realizaci osvědčených 
postupů v oblasti výživy. Ve strategii Farm to Fork Komise rov-
něž uvádí, že je nutno vyvarovat se marketingových kampaní, 
které propagují maso za velmi nízké ceny. Komise dále pod-
poruje přizpůsobení marketingových a reklamních strategií 
tak, aby zohledňovaly potřeby nejzranitelnějších osob, a za-
jištění toho, aby cenové kampaně u potravin nezkreslovaly 
vnímání hodnoty potravin ze strany občanů. V rámci Plánu 
EU pro boj proti rakovině pak Komise uvádí, že bude limitován 
marketing a reklama pro produkty spojené s rizikem výskytu 
rakoviny. Výrazně omezena by měla být i jakákoli podpora 
tabákových výrobků, a to skrze neutrální balení, úplný zákaz 
příchutí, využívání stávajících agentur EU k lepšímu posuzování 
složek, širší zdanění nových tabákových výrobků a opatření 
proti reklamě, propagaci a sponzorství tabáku na internetu 
a sociálních médiích.

3.3. 

Plasty a Obaly
Evropská komise se s cílem redukce objemu plastového od-
padu intenzivně zaměřuje i na plasty, plastové obaly a obalové 
materiály používané v potravinářství. Hlavním dokumentem, 
který stanovuje další postup v této oblasti, je Akční plán pro 
oběhové hospodářství, problematika plastů a obalů se ale 
prolíná napříč celou řadou dalších strategií a dokumentů. 

Hlavní cíle definované pro oblast plastů a obalů a obalo-
vých materiálů v Akčním plánu pro oběhové hospodářství: 

 — Zavedení povinných požadavků pro podíl 
recyklovaného obsahu plastů i povinná opatření 
s cílem snížit objem obalového odpadu

 — Zajištění, aby veškeré obalové materiály do 
roku 2030 byly recyklovatelné nebo opětovně 
použitelné

Stran plastů Komise v Akčním plánu uvádí, že s cílem posílit 
využívání recyklovaných plastů a posílit udržitelné používání 
plastů navrhne povinné požadavky pro podíl recyklovaného 
obsahu plastů i povinná opatření s cílem snížit objem obalové-
ho odpadu. Komise bude cílit i na snížení výskytu mikroplastů. 
Komise rovněž předloží politický pracovní rámec pro znače-
ní a používání bioplastů a použití biologicky rozložitelných 
a kompostovatelných plastů. Konkrétní opatření by měla být 
představena do konce roku 2021.

Kromě opatření ke snížení plastového odpadu se Komise 
zaměří na řešení přítomnosti mikroplastů v životním pro-
středí tím, že (z Akčního plánu pro oběhové hospodářství):

 — Omezí záměrné přidávání mikroplastů a pelet 

 — Vypracuje opatření týkající se označování, normalizace, 
certifikace a regulace, pokud jde o nezáměrné uvolňo-
vání mikroplastů, včetně opatření zaměřených na lepší 
zachycování mikroplastů ve všech příslušných fázích 
životního cyklu výrobků 

 — Bude zdokonalovat a harmonizovat metody měření ne-
záměrně uvolňovaných mikroplastů a bude poskyto-
vat harmonizované údaje o koncentracích mikroplastů 
v mořské vodě
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 — Odstraní nedostatky ve vědeckých poznatcích týkajících 
se rizika a výskytu mikroplastů v životním prostředí, pit-
né vodě a potravinách

Komise kromě toho vypracuje politický rámec pro oblasti: 

 — Získávání, označování a používání plastů z biologického 
materiálu na základě posouzení, kdy má použití 
biologických vstupních surovin skutečný přínos pro 
životní prostředí, který jde nad rámec nižšího využívání 
fosilních zdrojů

 — Používání biologicky rozložitelných nebo kompostova-
telných plastů na základě posouzení případů, kdy takové 
použití může mít přínos pro životní prostředí, jakož i na 
základě posouzení kritérií pro tyto případy. Cílem bude 
zajistit, aby označení výrobku jako „biologicky rozloži-
telného“ nebo „kompostovatelného“ nevedlo spotřebi-
tele k tomu, aby jej odstranil způsobem, kterým vzniká 
plastový odpad nebo znečištění vzhledem k nevhodným 
environmentálním podmínkám nebo nedostatečnému 
času potřebnému pro biologický rozklad

Důležitou roli bude hrát i směrnice týkající se plastových vý-
robků na jedno použití. Evropská komise ke směrnici vydala 
v červnu 2021 vodítka13, která by měla napomoci plánované 
implementaci směrnice od července 2021. Komise v Akčním 
plánu uvádí, že zajistí včasné provedení nové směrnice o plas-
tových výrobcích a lovných zařízeních na jedno použití, aby 
mohla řešit problém znečišťování moří plasty a zároveň chránit 
jednotný trh EU, zejména pokud jde o: 

 — Harmonizovaný výklad výrobků, na které se uvedená 
směrnice vztahuje

 — Označování výrobků, jako jsou tabák, nápojové kelímky 
z plastu a vlhčené ubrousky, a zajištění, aby byly víčka 
a uzávěry připevněny k lahvím a zabránilo se tak souvi-
sejícímu znečištění

 — Vypracování prvních pravidel pro měření obsahu recy-
klovaných materiálů ve výrobcích

Evropská komise rovněž počítá s daněním nerecyklovaných 
plastů, prostředky získané daněním plastů budou součás-
tí rozpočtové kapitoly „nové vlastní zdroje“, která je zahrnu-
ta do Víceletého finančního rámce, rozpočtu EU, pro období 

13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0607(03)

14 https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive

2021–2027. Zaveden a uplatňován proto bude nový vlastní zdroj 
sestávající z podílu příjmů plynoucích z příspěvku členských stá-
tů vypočítaného na základě váhy nerecyklovaných plastových 
obalových odpadů s uplatňovanou sazbou odvodu 0,80 EUR 
za kilogram, přičemž se uplatní mechanismus, který zabrání 
nadměrně regresivnímu dopadu na příspěvky členských států.

Stran obalových materiálů Komise plánuje revidovat Směrnici 
o obalech a obalových odpadech (94/62/EC) s cílem zajistit, 
aby veškeré obalové materiály do roku 2030 byly recyklova-
telné nebo opětovně použitelné. Revize směrnice o odpadech 
by se měla zaměřit na redukci (nadměrného) používání obalo-
vých materiálů a obalového odpadu (Komise plánuje nastavit 
konkrétní cíle), na změnu designu obalových materiálů s cílem 
zajistit recyklovatelnost a opětovnou využitelnost (Komise zvá-
ží zákaz používání některých obalových materiálů pro některé 
účely) a na snížení komplexnosti obalových materiálů (včetně 
snížení počtu použitých materiálů a polymerů). Komise rovněž 
posoudí možnost zavedení celoevropského systému značení 
s cílem zjednodušit třídění obalových materiálů a stanoví pra-
vidla pro bezpečnou recyklaci plastových materiálů určených 
pro styk s potravinami ( jiných než PET). Komise bude dále 
přísně sledovat a podporovat provádění požadavků směrnice 
o pitné vodě, aby byla pitná voda z vodovodu dostupná na 
veřejných místech, čímž se sníží závislost na balené vodě 
a zamezí vzniku obalových odpadů. Konkrétní opatření by 
měla být představena do konce roku 2021.

Komise dále uvádí, že balení potravin hraje při udržitelnosti 
potravinových systémů zásadní úlohu. Komise provede revizi 
právních předpisů týkajících se materiálů určených pro styk 
s potravinami, aby zlepšila bezpečnost potravin a veřejné zdra-
ví (zejména omezením používání nebezpečných chemických 
látek), podpořila používání inovativních a udržitelných řešení 
v oblasti balení za použití ekologicky šetrných, opětovně po-
užitelných a recyklovatelných materiálů a přispěla k omeze-
ní potravinového odpadu. Ve strategii EU pro chemické látky 
Komise uvádí, že mezi stěžejní iniciativy bude patřit postupné 
ukončení používání nejškodlivějších látek při výrobě spotřeb-
ních výrobků včetně potravinových doplňkových látek či ma-
teriálů určených pro styk s potravinami, mezi tyto látky patří 
mimo jiné endokrinní disruptory, látky, které narušují imunitní 
a dýchací systém, a perzistentní látky, jako jsou per- a polyfluo-
rované alkylové látky (PFAS). Úřad EFSA v květnu 2021 vydal 
negativní stanovisko i k oxidu titaničitému14, který se kromě 
potravin používá i v obalových materiálech. O dalším osudu 
oxidu titaničitého je nyní vyjednáváno. 

Cílem Evropské komise je rovněž podpořit přesun k oběho-
vému hospodářství ve světovém měřítku, proto Komise plá-
nuje vypracovat Evropskou strategii pro plasty, která by měla 
sloužit jako základ pro celosvětovou dohodu k redukci plastů. 
Komise dále navrhne založení Světové aliance pro oběhové 
hospodářství a bude zajišťovat, podobně jako se zavázala 
v dalších strategiích a tématech, aby dohody o mezinárodním 
obchodu reflektovaly požadavky Komise na oběhové hospo-
dářství. Komise rovněž – v rámci Akčního plánu pro oběhové 
hospodářství – zváží zavedení označení „recyklováno v EU“ 
s cílem zabránit vývozu odpadu do třetích zemí. 

Problematika obalů a plastů není zmiňována pouze v přímé 
souvislosti s potravinářstvím, v několika dokumentech se ob-
jevuje i ve vazbě na zemědělství. Komise uvádí, že používání 
zbytků potravin a krmiv, zemědělského odpadu nebo jiných 
organických zdrojů k produkci oděvů či alternativních obalo-
vých materiálů (jako alternativy k plastovým obalům) by mohlo 
pomoci zemědělcům diverzifikovat jejich příjmy a významně 
přispět k plnění cílů Evropské zelené dohody. Rovněž v Akčním 
plánu pro ekologické zemědělství je možné najít kapitoly vě-
nující se otázce plastů. Komise uvádí, že v ekologickém ze-
mědělství se stále používá velké množství plastů, jako jsou 
mulčovací fólie, skleníky a tunely, silážní fólie, sítě pro sklado-
vání krmiva či obaly. Kromě zlepšení opětovného použití, sbě-
ru a recyklace konvenčních plastů potřebují zemědělci větší 
jasnost v tom, jak mohou biologicky rozložitelné plasty přispět 
k oběhovému hospodářství, Komise proto plánuje přijmout 
rámec pro biologicky kompostovatelné a biologicky rozlo-
žitelné (odbouratelné) plasty, který bude zahrnovat zásady 
a kritéria, podle nichž je používání udržitelných biologických 
materiálů, které jsou v přírodních podmínkách snadno biolo-
gicky odbouratelné, příznivé pro životní prostředí. Rámec se 
bude vztahovat na všechny plasty, včetně plastů pro použití 
ve všech druzích zemědělství, a bude proto také vysoce rele-
vantní pro ekologické zemědělství. 

3.4. 

Označování
Evropská komise plánuje v rámci Evropské zelené dohody a cíle 
posílení informací poskytovaných spotřebitelům navrhnout 
pravidla pro celou řadu označování potravin, většina pravidel 
a legislativních návrhů bude předložena v období 2022–2023. 

15 Řada členských států již národní systémy značení výživových hodnot na obalech potravin zavedla. Itálie podporuje například značení typu Nutri-
Inform Battery, severské země značení pomocí klíčové dírky. Kompletní přehled dostupný zde: https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/
labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf

Komise se bude zaměřovat na značení výživových hodnot, na 
značení udržitelné produkce, na značení země původu, na 
značení data spotřeby, na značení welfare zvířat a na značení 
zelených, výživových a zdravotních tvrzení. 

Značení výživových hodnot

Evropská komise plánuje zavést harmonizovaný povinný sys-
tém značení výživových hodnot na předních stranách obalů 
potravin i alkoholických nápojů včetně vína na úrovni EU. 
Evropská komise plánuje vypracovat i posouzení dopadů. 
Posouzení dopadů probíhá nyní, Komise by na něm měla pra-
covat až do konce třetího čtvrtletí 2021, v posledním čtvrtletí 
2021 by měla Komise posouzení zveřejnit. Legislativní ná-
vrh harmonizovaného systému značení výživových hodnot 
Komise by měl být předložen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022, 
následně bude diskutován Evropským parlamentem a Radou, 
poté bude muset být stanoveno přechodné období pro přesun 
k novým pravidlům. Implementace se očekává podle rychlosti 
projednávání v roce 2023–2024. Komise uvádí, že podle studií 
spotřebitelům nejvíce pomáhají systémy používající barevné 
kódování, zejména barevné kódování v kombinaci s odstupňo-
vaným ukazatelem (pozn.: typ Nutri-Score). Pro spotřebitele je 
podle výsledků studií, které Komise v rámci Farm to Fork reali-
zovala, důležitější vyhnout se červeně označeným potravinám 
než vybrat si ty, které jsou označeny zeleně. Zavádění značení 
proto může podle Komise motivovat producenty ke změně slo-
žení výrobků (reformulace potravin). Komise rovněž dodává, 
že kvalita stravy vyjádřená výživovým indexem, z něhož vy-
chází i Nutri-Score, je spojena s nižším rizikem kardiovasku-
lárních onemocnění, rakoviny i nadváhy. Nutri-Score a jemu 
podobné systémy rovněž mají podle studií potenciál pomoci 
snížit úmrtnost způsobenou nepřenosnými nemocemi sou-
visejícími se stravou. Evropská komise bude v nadcházejících 
měsících připravovat návrhy pro jednotlivé typy označování, 
doposud oficiálně žádnému z již existujících typů označování 
výživových hodnot15 nevyjádřila přímou podporu.

Výživová a zdravotní tvrzení a Nutriční profily 

Evropská komise realizovala posouzení aktuálně platných 
pravidel vztahujících se na výživová a zdravotní tvrzení, toto 
hodnocení vydala současně se strategií Farm to Fork. Závěry 
hodnocení výživových a zdravotních tvrzení podle Evropské 
komise ukazují, že v současné situaci jsou spotřebitelé nadá-
le vystaveni nepodloženým (zejména) zdravotním tvrzením 
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a mohou se domnívat, že příznivé účinky sdělené v dotčených 
tvrzeních byly vědecky posouzeny a rizika byla redukována, 
přičemž ve skutečnosti tomu tak není. Komise v souvislos-
ti s nedostatky u zdravotních a výživových tvrzení plánuje 
předložit legislativní návrh týkající se nutričních profilů po-
travin a maximálních limitů obsahu tuku, soli a cukru v po-
travinách. Evropská komise plánuje vypracovat i posouzení 
dopadů. Posouzení dopadů probíhá nyní, Komise by na něm 
měla pracovat až do konce třetího čtvrtletí 2021 (stejně jako 
u značení výživových hodnot, viz výše), v posledním čtvrtletí 
2021 by měla Komise posouzení zveřejnit. Legislativní návrh 
týkající se nutričních profilů by měl být předložen ve čtvrtém 
čtvrtletí roku 2022, následně bude diskutován Evropským 
parlamentem a Radou, poté bude muset být stanoveno pře-
chodné období pro přesun k novým pravidlům. Implementace 
se očekává podle rychlosti projednávání v roce 2023–2024. 
Nutriční profily jsou podle Komise klíčové pro to, aby bylo 
zajištěno fungování nařízení o výživových a zdravotních tvr-
zeních. Komise v dokumentech uvádí, že od roku 2009, kdy 
se o nutričních profilech uvažovalo poprvé, řada producentů 
reformulovala svoje potraviny tak, aby v případě zavedení 
nutričních profilů potraviny splňovaly veškeré požadavky na 
výživová a zdravotní tvrzení, nicméně řada producentů k tomu-
to kroku nepřistoupila, a nyní proto využívá neférové výhody, 
včetně toho, že nebylo nutné vynaložit dodatečné náklady na 
změnu informací na obalech potravin.

Zelená tvrzení

Evropská komise by měla legislativní návrhy pro zelená tvrze-
ní předložit do konce letošního roku (předběžně se očekává 
polovina prosince 2021), přijetí a implementace legislativy je 
očekávána v průběhu let 2022–2023. Komise v tomto kontex-
tu a ve snaze o posílení udržitelnosti potravinového řetězce 
vyzve veřejné a soukromé subjekty, aby se zavázaly k „nulo-
vému znečišťování“, a povzbudily tak spotřebitele k výběru 
méně znečišťujících výrobků a služeb, jako jsou například vý-
robky a služby označené ekoznačkou EU (EU EcoLabel). Tyto 
závazky se budou týkat kamenných obchodů i internetového 
obchodu a budou založeny na ověřitelných a transparentních 
tvrzeních, k čemuž přispěje právě i budoucí legislativa týkající 
se zelených tvrzení. Evropská komise není příliš transparentní 
stran poskytování informací o tom, jak budou návrhy na envi-
ronmentální značení a zelená tvrzení vypadat. Není zatím ani 
jasné, zda budou návrhy předloženy ve formě Nařízení nebo 
Směrnice, a tedy zda se bude jednat o povinný nebo dobro-
volný systém. Komise se zatím nevyjádřila k tomu, jak by po-
dobné značení mohlo vypadat, analyzovat ale bude existující 
francouzské značení Eco-Score (viz podkapitola 1.5.). 

Udržitelná produkce

Komise plánuje předložit legislativní návrhy k pracovnímu 
rámci pro udržitelné potravinové systémy v roce 2023 (viz 
podkapitola 3.7, níže), a v tomto kontextu plánuje prozkoumat 
i možnosti vytvoření označování udržitelnosti produkce, zahr-
nuty by měly být aspekty výživové, klimatické, environmentální 
i sociální. Legislativní návrh by měl být předložen v roce 2024, 
mělo by se jednat o jednotný systém, který by měl pokrýt ostat-
ní iniciativy jako je udržitelnost, zelená tvrzení, odlesňování, 
welfare zvířat, nutriční hodnoty a další. 

Odlesňování 

Evropská komise rovněž plánuje iniciativy v oblasti odlesňo-
vání s cílem zabránit odlesňování ve třetích zemích a dalšího 
posílení udržitelnosti potravinových systémů. Evropský po-
travinářský řetězec by měl fungovat tak, aby nezpůsoboval 
odlesňování ve třetích zemích světa. Produkty uváděné na 
trh EU by proto mohly nést označování, které by potvrzovalo, 
že produkcí daného výrobku nebo potraviny nedošlo ve tře-
tích zemí k odlesňování. Legislativní návrhy týkající se odles-
ňování a systému náležité péče (tedy prokazování podniků, 
že nezpůsobují odlesňování) by měly být předloženy ještě do 
konce letošního roku, návrhy na označování pak v roce 2024. 

Země původu

Evropská komise plánuje rozšířit skupinu potravinářských vý-
robků, u kterých je povinně označována země původu (ovoce, 
zelenina, med, olivový olej, nezpracované vepřové maso, drů-
beží maso, jehněčí a skopové maso). V rámci strategie Farm to 
Fork plánuje Komise předložit návrhy týkající se označování 
země původu. Rozšíření označení původu by se mohlo týkat 
například vepřového masa, drůbežího masa, skopového masa, 
jehněčího masa, masa používaného jako ingredience, mléka, 
mléka používaného jako ingredience v mléčných produktech, 
jednodruhových potravin, nezpracovaných potravin a primár-
ních složek potravin s podílem nad 50 %. Povinné označení 
původu by podle Komise mohlo podpořit udržitelnější regio-
nální potravinové řetězce i zkrácení potravinových dodavatel-
ských řetězců. Evropská komise zvažuje čtyři možné způsoby 
označování země původu: 1) vyrobeno v EU / Vyrobeno mimo 
EU; 2) národní značení (např. Vyrobeno v České republice); 
3) regionální značení (značení konkrétního regionu); 4) mix 
předchozích tří značení. Evropská komise plánuje vypracovat 
i posouzení dopadů. Posouzení dopadů probíhá nyní, Komise 
by na něm měla pracovat až do konce třetího čtvrtletí 2021 
(stejně jako u značení výživových hodnot a u nutričních pro-
filů, viz výše), v posledním čtvrtletí 2021 by měla Komise po-
souzení zveřejnit. Legislativní návrh týkající se značení země 

původu by měl být předložen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022, 
následně bude diskutován Evropským parlamentem a Radou, 
poté bude muset být stanoveno přechodné období pro přesun 
k novým pravidlům. Implementace se očekává podle rychlosti 
projednávání v roce 2023–2024.

Datum spotřeby

Evropská komise bude revidovat pravidla pro označování 
„spotřebujte do“ a „minimální trvanlivost“ s cílem snížit ob-
jem potravinového odpadu a ztrát v EU o 50 % do roku 2030 
a s cílem zjednodušit značení pro lepší pochopení ze strany 
spotřebitelů. Společné výzkumné středisko Evropské komi-
se (JRC) pracuje nyní na hodnocení aktuálního značení data 
spotřeby, toto stanovisko by mělo být dokončeno do konce 
letošního roku / začátku příštího roku. Legislativní návrh tý-
kající se značení data spotřeby by měl být předložen ve čtvr-
tém čtvrtletí roku 2022, následně bude diskutován Evropským 
parlamentem a Radou, poté bude muset být stanoveno pře-
chodné období pro přesun k novým pravidlům. Implementace 
se očekává podle rychlosti projednávání v roce 2023–2024.

Welfare zvířat

Evropská komise připravuje rozsáhlou revizi aktuálních práv-
ních předpisů týkajících se welfare zvířat, revize by měla být 
dokončena do konce roku 2023. Revize by měla zahrnovat 
problematiku transportu živých zvířat, porážek zvířat, kle-
cových chovů i značení welfare zvířat na obalech potravin. 
Zavedení značení welfare zvířat na obalech potravin již na 
principu dobrovolnosti podpořili i ministři zemědělství člen-
ských států Evropské Unie, nyní se čeká na předložení návr-
hu ze strany Evropské komise (očekáváno v roce 2023). Mezi 
hlavní zastánce značení welfare zvířat na obalech potravin 
patří Německo, které usiluje například i o zavedení značení 
způsobu chovu nosnic na potravinách, které obsahují vejce 
(například majonézy). Více viz podkapitoly 1.3. a 1.5. 

3.5. 

Potravinový odpad  
a potravinové ztráty
Hlavní cíl Evropské komise v oblasti redukce potravinového 
odpadu a potravinových ztrát (strategie Farm to Fork a sou-
visející dokumenty): 

 — Snížit do roku 2030 objem potravinového 
odpadu na obyvatele na úrovni maloobchodníků 
a spotřebitelů na polovinu

Evropská Komise navrhne závazný cíl pro redukci objemu po-
travinového odpadu a zváží zavedení opatření s cílem posílit 
udržitelnost distribuce a spotřeby potravin. Komise na zákla-
dě nové metodiky pro měření potravinového odpadu a údajů, 
které se od členských států očekávají v roce 2022, stanoví 
základní úroveň a navrhne právně závazné cíle pro omezení 
plýtvání potravinami v celé EU. K plýtvání potravinami vede 
podle Komise i špatné chápání a zneužívání vyznačování data 
(data spotřeby a data minimální trvanlivosti, viz podkapitola 
3.4). Komise proto zreviduje pravidla EU tak, aby zohledňo-
vala spotřebitelské průzkumy. Kromě kvantifikace množství 
potravinového odpadu bude Komise zkoumat ztráty potravin 
ve fázi produkce a prozkoumá, jak by bylo možné jim zabránit. 
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3.6. 

Alternativní proteiny
Sektor zabývající se alternativními proteiny se velmi rychle 
rozrůstá, sama Evropská komise má v plánu v příštích dvou 
letech (2021–2022) alokovat 32 milionů EUR16 na podporu vý-
zkumu rostlinných alternativ živočišných produktů, ale i na 
výzkum v oblasti laboratorně pěstovaného masa či fermentace. 
Jedná se o historicky první evropskou podporu alokovanou 
na výzkum alternativ živočišných proteinů. 

Evropská komise vyjadřuje alternativním proteinům pod-
poru napříč strategiemi a akčními plány: 

 — Podpora výzkumu a vývoje – zásadní oblast 
výzkumu se bude týkat mikrobiomu, potravin 
z oceánů, zvýšení dostupnosti a množství zdrojů 
alternativních bílkovin, jako jsou rostlinné, 
mikrobiální, mořské a hmyzí bílkoviny a náhražky 
masa

 — Podpora posílení produkce i spotřeby rostlinných 
alternativ masa a masných výrobků

 — Podpora revize propagačních programů pro 
zemědělsko-potravinářské komodity s cílem 
posílit podporu udržitelné produkce, zdravé 
produkce, ale i potravin rostlinného původu.

Mnohem větší finanční prostředky do rozvoje produkce alter-
nativních proteinů ale investují a dále plánují investovat po-
travinářské společnosti. Dynamicky roste nabídka rostlinných 
alternativ pro mléko a mléčné výrobky a maso a masné výrob-
ky, velmi progresivně se ale vyvíjí i technologicky náročnější 
alternativy včetně laboratorně pěstovaného masa, 3D tiskáren 
na maso či zpracování hmyzu a mořských řas. V současnosti 
se již společnosti zaměřují například na laboratorně pěstova-
né mléko a mléčné výrobky, na laboratorně pěstované hovězí 
maso, drůbeží maso, vepřové maso, na laboratorně pěstova-
né mořské plody, i na laboratorně pěstované tuky či želatinu. 
Ambice průmyslu jsou obrovské, například španělská společ-
nost NovaMeat plánuje v brzké době vytisknout na 3D tiskár-
ně až 500 kilogramů alternativních steaků za jedinou hodinu. 

16 https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2021/06/16/New-32m-fund-for-plant-based-and-meat-alternatives-research?utm_source=news-
letter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=16-Jun-2021&cid=DM969906&bid=1623807567

17 https://www.foodnavigator.com/Article/2021/05/04/When-will-lab-grown-meat-reach-the-European-market?utm_source=meat_news-
letter&utm_medium=email&utm_campaign=05-May-2021&cid=DM964796&bid=1582178564

Maso vypěstované v laboratořích by se mohlo podle jednoho 
z producentů Peace of Meat objevit na evropském trhu již do 
tří let17. Laboratorně vypěstované maso a tuk jako nové po-
traviny musí ještě projít procesem schvalování v Evropském 
úřadě pro bezpečnost potravin (EFSA), který potrvá minimálně 
18 měsíců. Peace of Meat plánuje podat první žádost o schvá-
lení již ve třetím čtvrtletí roku 2021.

Kompletní přehled aktuálně vyvíjených možností na poli al-
ternativních proteinů viz Příloha III (str. 101). 

3.7. 

Udržitelné potravinové 
systémy
Konečně s cílem napomoci komplexnímu přesunu k udržitel-
ným potravinovým systémům a k zajištění toho, aby potravi-
nový dodavatelský řetězec v EU měl neutrální nebo pozitivní 
dopad na životní prostředí, Evropská komise zpracuje spo-
lečné definice a obecné zásady o požadavcích pro udržitelné 
potravinové systémy a definice a do konce roku 2023 předloží 
legislativní návrh týkající se právního rámce pro udržitelný po-
travinový systém. Tento návrh podpoří soudržnost politik na 
úrovni EU i jednotlivých států, začlení udržitelnost do všech 
politik týkajících se potravin a posílí odolnost potravinových 
systémů. Komise rovněž posoudí odolnost potravinového 
systému a vypracuje pohotovostní plán pro zajištění dodávek 
potravin a potravinového zabezpečení. Pohotovostní plán by 
měl zajišťovat potravinové zabezpečení v Evropské Unii během 
nenadálých krizí ( jakou je například stále probíhající pandemie 
COVID-19), za zachování udržitelné produkce. 

Komise rovněž vyzvala potravinářské společnosti, obchodníky 
i zemědělské organizace ke zpracování Kodexu pro odpověd-
né podnikatelské a marketingové postupy. Kodex byl oficiálně 
předložen dne 5. 7. 2021, spadá pod Farm to Fork a sdružuje 
dobrovolné závazky zemědělsko-potravinářského sektoru s cí-
lem podpořit přesun na udržitelné potravinové systémy. Podle 
vyjádření Evropské komise se zástupci potravinářského průmy-
slu podpisem Kodexu zavazují k tomu, že urychlí svůj příspěvek 
k přesunu na udržitelné potravinové systémy. Kodex je rozdě-
len na dvě úrovně závazků. Pro evropská sdružení a evropské 

organizace nastavuje celkem 7 cílů s vytyčenými plány a ori-
entačními činnostmi, které se týkají opatření na podporu pře-
chodu ke zdravým a udržitelným spotřebním vzorcům s cílem 
zlepšit dopad sektorů zpracování potravin, maloobchodu s po-
travinami a stravovacích služeb na udržitelnost a ke zlepšení 
udržitelnosti potravinových hodnotových řetězců ve vztahu 
k prvovýrobcům a dalším aktérům v řetězci. Větším společnos-
tem, typicky nadnárodním hráčům, které usilují o to, aby se sta-
ly lídry na poli udržitelnosti, dala Komise možnost vydefinovat 
si ambicióznější cíle a plány, jejichž plnění bude měřitelné. 
Jedná se o širokou škálu oblastí – od dobrých životních 
podmínek zvířat přes snižování obsahu cukru v potravinách 
až po snižování emisí skleníkových plynů v celé škále jejich 
produktů. Ke dni představení Kodexu se k podpoře Kodexu 
zavázalo 65 společností včetně potravinářských gigantů 
Nestlé, Mondeléz, PepsiCo, Coca-Cola, Danone, Ferrero či 
Kellogg’s; obchodních společností včetně Tesco, Carrefour, či 
Ahold Delhaize; či zástupců evropských zemědělců a potravi-
nářů včetně Copa a Cogeca a FoodDrinkEurope. Ambicióznější 
cíle se rozhodla podpořit i Syngenta a Brewers of Europe. 

3.8.

Reakce průmyslu
Oblast potravinářství je charakteristická největším množ-
stvím reakcí a závazků průmyslu, řízeny jsou zejména ze strany 
velkých potravinářských společností a obchodních řetězců 

 ⟶ Potravinářská společnost Nestlé zavádí na trh víčka 
a odměrky vyrobené z 66 % (víčka) a 95 % (odměrky) 
z bio cukru vyrobeného z cukrové třtiny. Jedná se tak 
o další produkty vyvinuté pro řadu kojenecké a dětské 
výživy Nestlé, které pomáhají snižovat spotřebu fosil-
ních materiálů (plastů)

 ⟶ Společnost Nestlé potvrdila posílení investic do zpraco-
vání a produkce recyklovaných potravinářských plastů 
s cílem nahradit do roku 2025 nerecyklované obaly re-
cyklovanými a dosáhnout tak uhlíkové neutrality spo-
lečnosti do roku 2050

 ⟶ Společnost Nestlé potvrdila plán investovat až 1,9 mili-
ardy EUR do zpracování a produkce recyklovaných po-
travinářských plastů. Cílem je upustit od panenských 
obalových materiálů a do roku 2025 je zcela nahradit 
recyklovanými

 ⟶ Společnost Nestlé se zavázala, že bude od roku 2035 
odebírat pouze udržitelné zemědělské komodity ke zpra-
cování vlastních výrobků

 ⟶ Společnost Nestlé posiluje produkci rostlinných alter-
nativ masa a masných výrobků, nově se zaměřuje i na 
možnosti laboratorně pěstovaného masa. Nestlé do 
konce roku 2020 plánovalo nahradit až 10 % své nabíd-
ky masných produktů jejich rostlinnými alternativami, 
další rozšíření nabídky alternativ je plánováno i na ná-
sledující roky

 ⟶ Potravinářské společnosti Nestlé a Tyson Food, ve spoje-
ní se supermarkety a vědci v oblasti potravin a životního 
prostředí, zahájily činnost nové neziskové organizace 
Foundation Earth, jejímž cílem je zavedení označení 
potravinářských produktů ekologickým systémem Eco-
Score v celé Evropě do konce roku 2022

 ⟶ Potravinářské společnosti včetně Unilever, Nestlé, nebo 
PepsiCo se rozhodly podpořit britský Fond pro recyklaci 
měkkých plastů (flexibilní plasty, například plastové oba-
ly používané pro čerstvou zeleninu), který má napomoci 
boji proti znečištění životního prostředí. Krátkodobým 
cílem fondu je garantovat minimální hodnotu 100 liber 
za tunu recyklovaného výrobku, aby byli recyklátoři mo-
tivováni ke zpracování flexibilních plastů. Dlouhodobým 
cílem je vytvoření oběhového britského trhu pro recy-
klaci plastů, který umožní recyklování měkkých plastů 
z domácností

 ⟶ Potravinářské společnosti Danone a Nestlé podpořily 
zavedení značení Nutri-Score na všech svých výrobcích, 
a to povinně v celé Evropské Unii

 ⟶ Potravinářská společnost Danone vyjádřila záměr po-
stupně upustit od značení data spotřeby „spotřebujte 
do“ (use by) ve prospěch značení „minimální trvanlivost 
do“ (best before), a to s cílem redukovat objem potra-
vinového odpadu

 ⟶ Potravinářská společnost Danone na začátku srpna 2021 
vyjádřila zájem dále posílit nabídku rostlinných alterna-
tiv mléka a mléčných výrobků s cílem posílit atraktivitu 
sektoru většímu množství spotřebitelů

 ⟶ Potravinářská společnost Kellogg’s oznámila, že všech-
ny obaly snídaňových cereálií a cereálních tyčinek ve 
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FR budou opatřeny systémem označování výživových 
hodnot NutriScore

 ⟶ Společnost Coca-Cola uvádí v roce 2021 na maďarský trh 
prvních 2000 lahví rostlinného nápoje AdeZ v novém pro-
totypu papírových lahví. Cílem nové technologie výroby 
lahví je dosažení stoprocentně recyklovatelných nápo-
jových obalů z udržitelných zdrojů a bez plastové vložky 
tak, aby bylo možné láhve recyklovat stejně jako papír

 ⟶ Společnost PepsiCo začne od roku 2022 používat na 
devíti evropských trzích plastové láhve ze 100 % recy-
klovatelného plastu (rPET) a bude pokračovat v rozvoji 
stále se rozšiřující nabídky obalů určených pro opětovné 
použití a doplňování, vč. Soda Stream

 ⟶ Španělská společnost NovaMeat vyvinula rostlinnou al-
ternativu masa vzhledem připomínající hovězí steak, jed-
ná se o metodu 3D tisku masa. V nadcházejících letech 
plánuje tisknout až 500 kg tohoto výrobku za hodinu

 ⟶ Izraelská společnost ZeroEgg vyvinula všestrannou 
rostlinnou náhradu vajec vhodnou v potravinářství při 
výrobě omelet, pečiva, těstovin a omáček

 ⟶ Izraelská společnost Aleph Farms vybrala 105 milio-
nů dolarů na rozšíření působnosti společnosti a zahá-
jení prodeje masa pěstovaného v laboratořích. Aleph 
v současné době produkuje tenké plátky pěstovaných 
hovězích steaků, cílem společnosti je propagovat 
pěstované maso na světové úrovni, prodej by měl být 
zahájen již v roce 2022

 ⟶ Skupina dánských studentů vyvinula 3D techniku pro 
tisk rostlinné alternativy lososího masa. Cílem projek-
tu je vyvinout do roku 2022 rostlinnou náhražku ryb na 
bázi bílkovin z hub a hrachu

 ⟶ Řetězec restaurací s  rychlým občerstvením 
McDonald’s začal ve Francii v červenci 2021 u všech 
svých výrobků uvádět výživové značení Nutri-Score. 
Většina produktů v řetězci spadá do méně zdravých 
kategorií výrobků třídy C a D, hranolky dostaly označe-
ní B (tedy druhé nejlepší značení). Iniciativa se zatím 
týká pouze Francie

 ⟶ Potravinářský řetězec Tesco plánuje navýšit prodej rost-
linných alternativ masa a masných výrobků o 300 % do 
roku 2025

 ⟶ Obchodní řetězce Lidl a Colruyt podpořily zavedení zna-
čení Eco-Score, na zkoušku ho zavádí již od roku 2021

 ⟶ Obchodní řetězce Ahold, Tesco, Lidl, Globus, Kaufland, 
Penny Market a Billa se zavázaly k ukončení prodejů va-
jec z klecových chovů v České republice do roku 2025, 
vejce z klecových chovů odmítá i Rohlik.cz 

 ⟶ Britský obchodní řetězec Tesco mění balení tvrdých 
sýrů vlastní značky s cílem redukovat objem plastového 
obalového odpadu o nejméně 260 tun ročně. Upraven 
bude tvar balení, změna gramáže, část plastů (například 
plastové podložky) bude nahrazena kartonem

 ⟶ Ahold Delhaize v Belgii zavádí u svých privátních značek 
potravin systém značení výživových hodnot pomocí 
systému Nutri-Score

 ⟶ Obchodní řetězec Lidl zavedl v Belgii na začátku srpna 
2021 označování Eco-Score u stovky svých výrobků. 
Značení se objeví vedle cenovek, nejprve u privátních 
značek Lidl. Objevovat se bude například u mléka a mléč-
ných výrobků, čajů nebo kávy. Lidl už zavedl Eco-Score 
v Nizozemí a Německu

V rámci Kodexu pro odpovědné podnikatelské a marketingové 
postupy se společnosti zavázaly k dodatečným cílům: 

 ⟶ Nestlé se zavázala k celkem 23 cílům včetně snížení 
obsahu cukru, sodíku a nasycených tuků ve vlastních 
výrobcích; zavedení francouzského systému označová-
ní výživových hodnot Nutri-Score pro všechny značky 
spadající pod Nestlé v kontinentální Evropě či zajiště-
ní vlastních dodavatelských řetězců bez odlesňování

 ⟶ Společnost Mondeléz se zavázala, že do roku 2025 sní-
ží emise o 10 % oproti roku 2018, že do roku 2025 bude 
používat pouze recyklovatelné obaly a že bude v EU 
odebírat vejce pouze z bezklecových chovů

 ⟶

 ⟶ Pivovarnické sdružení Brewers of Europe se zaváza-
lo k tomu, že jeho členové budou do konce roku 2022 
uvádět na všech lahvích a plechovkách složení a ener-
getickou hodnotu nápojů na 100 mililitrů

 ⟶ Evropské sdružení zastupující producenty nealkoho-
lických nápojů UNESDA plánuje do roku 2025 snížit 

průměrné množství přidaného cukru v nealkoholických 
nápojích v EU a Velké Británii o 10 %, což navazuje na cíl 
celkového snížení o 33 % od roku 2000

 ⟶ Společnost PepsiCo se zavázala ke snížení obsahu přida-
ného cukru v celém sortimentu nealkoholických nápojů 
o 25 % do roku 2025, a o 50 % do roku 2030

 ⟶ Maloobchodní řetězec Ahold Delhaize se zavázal v le-
tech 2016 až 2030 snížit množství potravinového odpadu 
o 50 %, do roku 2025 zavést systém nutričního (výživo-
vého) značení pro výrobky vlastní značky a do roku 2025 
zvýšit prodej zdravých potravin vlastní značky o 52 %

3.9. 

Komentář zástupců  
potravinářské praxe
„Posílení udržitelnosti je důležité, v evropské zelené doho-
dě ale chybí reflexe podnikatelské, ekonomické a spole-
čenské reality“

Po přečtení kapitoly o potravinářství v sobě mám směs po-
měrně ambivalentních pocitů. Souhlasím s tím, že pokud má 
lidstvo na této planetě přežít, pak se musí starat o to, aby jeho 
činnost byla udržitelná, a to nikoliv v rozporu, ale v souladu 
s planetou. Ať už chceme nebo nechceme souhlasit s tezemi 
o existenci globálního oteplování, je evidentní, že se počasí 
mění, světová populace roste a dopady lidské činnosti na 
životní prostředí jsou nepopiratelné. Z tohoto pohledu je ini-
ciativa Evropské komise, která cílí na posílení udržitelnosti 
produkce potravin a rostlinné a živočišné výroby, správná 
a chvályhodná. Dokonce se domnívám, že nemáme jinou 
možnost. Jsem přesvědčen, že se určité míře zavádění těchto 
iniciativ a strategií nevyhneme a ani by to nebylo správné. 
Měli bychom ale přemýšlet v širším kontextu podnikatelské, 
ekonomické a společenské reality. Ačkoli v některý bodech 
Komise určitou propojenost s okolním zbytkem světa zmiňuje, 
myslím si, že celistvý globální pohled na Zelenou dohodu 
chybí. Další věc, která mi jako podnikateli v potravinářství 
a člověku se selským myšlením, navíc z vesnice, chybí, je reálná 
studie proveditelnosti, tedy posouzení ekonomických a en-
vironmentálních dopadů Zelené dohody v reálném kontextu. 
Postrádám rovněž návod, jak cílů Zelené dohody dosáhnout. 

Zelená dohoda je zaměřena na Evropskou Unii, přitom ale 
EU není izolovaným blokem zemí. Naše chování ovlivňuje 

počasí i v zemích daleko za hranicemi EU, stejně tak chování 
a počínání lidí z druhého konce planety ovlivňuje počasí u nás. 
Zelená dohoda ale tuto skutečnost nereflektuje. Plánuje cíle 
pro EU, které ale povedou pouze ke snížení produkce, eko-
nomické konkurenceschopnosti i konkurenceschopnosti 
vývozu. Zjednodušeně tedy Evropská Unie vyprodukuje po-
travin méně, naopak mnohem víc jich bude vyprodukováno 
za hranicemi EU. Musíme si uvědomit, že evropská produkce 
je již nyní relativně ekologická, dalším posílením udržitelnos-
ti se dopad evropské produkce na klima a životní prostředí 
sníží jen o desetinky procent, zatímco posílení produkce 
v mimoevropských zemích, které nemají vyřešenou ekolo-
gickou politiku či recyklovatelnost, a které posílí produkci 
z neekologických postupů, povede k dalšímu zhoršení dopadů 
světové potravinové produkce na klima a životní prostředí. 
Už sám dovoz těchto potravin je mimořádně neekologický, 
lodě dovážející potraviny ze třetích zemí mají údajně mno-
hem horší dopady na klima než celý sektor silniční dopravy 
v EU. Snížení konkurenceschopnosti EU v produkci a exportu 
tedy konsekvenčně povede ke zhoršení ekologické situace, 
protože evropské potraviny budou nahrazeny potravinami 
vyrobenými v méně ekologických oblastech, za použití méně 
ekologických postupů, a dováženými v méně ekologických 
obalech. Evropské orgány by se proto měly snažit držet se 
globálního pohledu na věc. 

Evropská Unie je poměrně veliký trh. Není ale možné dovolit, 
aby nastala situace, kdy zakážeme lokálním producentům 
používat pesticidy a současně povolíme dovozy neekolo-
gických potravin ze třetích zemí. Nemohu souhlasit s tím, 
že bychom měli dovolit výskyt těchto potravin a další nepo-
travinářské produkce na regálech EU, navíc za mnohem nižší 
ceny. Povede to nejen k propadu konkurenceschopnosti, ale 
i k propadu zaměstnanosti a kupní síly evropských občanů. 
Tím se pouze zvýší objem levných potravin ze třetích zemí na 
trhu EU a více se prohloubí dopad na životní prostředí. Velice 
respektuji, že se Evropská Unie, potažmo evropští producenti, 
snaží být lídry na poli udržitelnosti, není ale možné dopustit, 
abychom byli na jedné straně lídry a na druhé straně povolovali 
dovoz neekologicky produkovaných potravin a nepotravinářské 
produkce na trhy EU. 

Záměrně v komentáři nezacházím příliš do detailu, nicméně je 
možná rozumné zmínit alespoň pro mě některé rozporuplné 
oblasti, u kterých se domnívám, že ďábel bude skryt v de-
tailu. Poměrně často je v textech zmiňován pojem „zdravá 
potravina“. To je dle mého názoru zavádějící. Existuje zdravý 
životní styl, to ano. Když ale doběhne sportovec po dlouhém 
závodě do cíle, potřebuje rychle doplnit cukry. Cukr je obecně 
považován za potravinu nezdravou, ale pro sportovce po vý-
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konu není zdravotně lepší cukr nejíst. Zmíním i problematiku 
obalů. Jedná se pro mě o jednu z rizikových oblastí Evropské 
zelené dohody. Využívání recyklátů v obalech, které přichází 
do kontaktu s potravinami, stejně tak podpora bezobalových 
systémů mne znepokojuje. Díky používání kvalitních obalových 
materiálů dosahujeme bezpečnostních a kvalitativních aspek-
tů, které by bez obalů nebyly reálné, a prodlužujeme trvanlivost 
potravin, čímž napomáháme redukci potravinového odpadu 
a ztrát. Další rizikovou oblastí je i danění potravin na základě 
toho, zda je udržitelná nebo zdravá. Kdo a jak bude posuzovat, 
zda je pro mě nějaká potravina zdravotně nezávadná? Toho se 
opravdu obávám. Obávám se i návrhů na zavádění výživových 
profilů a Nutri-Score. Většina spotřebitelů bohužel nebude 
schopna identifikovat, proč je některá potravina označována 
jako nejvíce nezdravá, tedy na Nutri-Score „červená“. Veškeré 
olivové oleje například budou hodnoceny červeně, přičemž ale 
není možné říci, že by olivový olej byl nezdravý. Není ale cílem 
zkonzumovat litr olivového oleje denně, to by nezdravé skuteč-
ně bylo. Dvě lžičky denně ale jsou naopak velmi zdravé. Obávám 
se, že se spotřebitel bude při nákupu potravin orientovat pouze 
podle barev, a bude preferovat potraviny označované zeleně. 
Stoupnou tedy prodeje Coca-Cola light díky obsahu umělých 
dietních cukrů, naopak čerstvé ovocné šťávy budou hodnoceny 
nepříznivě. Konzumace pouze zelených potravin ale bude dle 
mého názoru téměř život ohrožující – bude to strava, ve které 
budou zcela chybět tuky, výrazně budou omezeny sacharidy 
a budou podporovány umělé nízkokalorické látky. Nutri-Score 
je navíc nastaveno na průměrného Evropana, přitom ale jiné 
výživové požadavky má těhotná žena, jiné muž v důchodovém 
věku, jiné pětileté dítě. 

Jan Teplý, 
Madeta

Tabulka č. 3: 
Iniciativy plánované ze strany Evropské komise pro potravinářský sektor a posílení jeho udržitelnosti

ROK INICIATIVA STRATEGIE

OD 2020

Od 2020 Komise zahájí a bude financovat cyklus Lepší odborné přípravy pro bezpečnější potraviny (BTSF) počí-
naje rokem 2020 s cílem posílit odborné znalosti v členských státech při posuzování žádostí týkajících 
se mikroorganismů a jiných biopesticidů

Směrnice 
o PPPs a MLR

Od 2020 Vedoucí úsilí o dosažení globální dohody o plastech Oběhové 
hospodářství

Q2 & Q3 & Q4 2021

Od 2021 Pokud jde o informace a komunikaci, Komise se počínaje rokem 2021 více zaměří na posílení důrazu 
na ekologické zemědělství v kontextu témat, na která se vztahuje každoroční výzva k předkládání 
návrhů týkajících se informačních opatření v rámci SZP

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

Od 2021 Pokud jde o informace a komunikaci, Komise identifikuje hlavní příležitosti pro informování o ekolo-
gickém zemědělství a biopotravinách, zejména v členských státech, kde je poptávka pod průměrnou 
úrovní EU, a to ve spolupráci s Evropským parlamentem a dalšími orgány, jako je Evropský hospodářský 
a sociální výbor, Výbor regionů a zastoupení Komise v členských státech

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

Od 2021 Pokud jde o propagační programy, Komise bude i nadále zajišťovat ambiciózní rozpočet v propagační 
politice EU na podporu spotřeby ekologických produktů, který je v souladu s ambicemi, politikou 
a opatřeními strategie Farm to Fork a evropským plánem boje proti rakovině. Od roku 2021 Komise bude 
přidělovat zvýšený rozpočet v rámci ročních pracovních programů pro propagační politiku s cílem 
zvýšit povědomí spotřebitelů o ekologických produktech a stimulovat jejich poptávku; zintenzivňovat 
podporu ekologických produktů EU na vybraných trzích ve třetích zemích, například prostřednictvím 
účasti na veletrzích ve spolupráci s členskými státy; zvyšovat povědomí o exportních příležitostech 
pro ekologické producenty z EU, aby mohli využívat EU síť dohod o volném obchodu a dohod o rovno-
cennosti; a stimulovat viditelnost odvětví prostřednictvím ocenění reflektujících vynikající výsledky 
ekologického odvětví v potravinovém dodavatelském řetězci

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

Od 2021 Komise od roku 2021 posílí boj proti podvodným praktikám, zejména zajistí důkladný dohled nad 
kontrolními systémy v členských státech a třetích zemích; posílí spolupráci se správami členských 
států a třetími zeměmi uznanými za rovnocenné, bude se spoléhat mimo jiné na jejich prostředky 
a výsledky předchozích auditů; pomůže členským státům při vývoji a provádění politiky prevence 
podvodů v sektoru ekologického zemědělství a biopotravin prostřednictvím cílených seminářů za 
účelem sdílení získaných zkušeností a osvědčených postupů; bude spolupracovat se sítí EU pro boj 
proti potravinovým podvodům a Europolem při analýze odvětví s cílem předcházet podvodům a posílit 
koordinaci vyšetřování; posílí spolupráci s příslušnými orgány a donucovacími orgány ve třetích zemích 
za účelem výměny informací o ekologickém obchodu a podvodech; bude podporovat členské státy 
prostřednictvím pokynů (vodítek) k posílení kontroly dovozu na hranicích; bude podporovat přísnější 
opatření v boji proti podvodným praktikám prostřednictvím katalogů sankcí; zavede opatření k infor-
mování spotřebitelů a/nebo ke stažení z trhu u těch produktů, u nichž je zjištěna podvodná praktika; 
a vyvine systémy včasného varování využívající umělou inteligenci pro těžbu údajů v EU (např. systém 
správy informací pro úřední kontroly – IMSOC) a z databází členských států

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství
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Od 2021 Komise od roku 2021 na základě analýz již realizovaných v rámci akčního plánu z roku 2014 a v návaz-
nosti na doporučení Evropského účetního dvora vyvine databázi všech certifikovaných operátorů 
v evropském ekologickém potravinovém dodavatelském řetězci, později pak i u příslušných operátorů 
ze třetích zemí; bude podporovat zápis příslušných orgánů a kontrolních subjektů do digitálního systému 
osvědčení o inspekci v systému TRACES. Tento bezpapírový proces sníží administrativní zátěž a riziko 
padělání dokumentů; a bude koordinovat pravidelné cvičení sledovatelnosti ekologických produktů ve 
spolupráci s členskými státy, jejich kontrolními orgány a třetími zeměmi, zejména u případů podezření 
na podvod s potravinami

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

Od 2021 Komise od roku 2021 po konzultaci se zástupci organizací producentů a dalšími zúčastněnými stranami 
provede analýzu stupně organizace dodavatelských řetězců v ekologickém sektoru a určí způsoby, 
jak ji zlepšit; a prozkoumá zákonnou možnost založení konkrétních organizací producentů v sektoru 
ekologického zemědělství (případně připojení se k nim) a případně vyzve členské státy, aby k tomuto 
účelu přidělovaly finanční prostředky

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

Q3 2021 Hlasování ve výboru COMAGRI a COMENVI ke kompromisním návrhům Farm to Fork – 9–10. 9. 2021 Farm to Fork

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke stanovisku k Farm to Fork (pravděpodobně říjen) Farm to Fork

Q3 2021 Hlasování ve výboru COMENVI ke stanovisku EP ke strategii EU pro metan – 20–21. 09. 2021 Strategie pro 
metan

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke stanovisku EP ke strategii pro metan (pravděpodobně říjen/listopad 2021) Strategie pro 
metan

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke schválení dohody ke Společné zemědělské politice (září, pravděpodobněji 
říjen 2021)

SZP

Q3 2021 Určit nejlepší způsoby pro stanovení minimálních povinných kritérií pro veřejné zakázky na udržitelné 
potraviny s cílem propagovat zdravé a udržitelné stravování, včetně ekologických produktů, ve školách 
a veřejných institucích

Farm to Fork

Q3 2021 Zveřejnění posouzení dopadů revize směrnice o obalech a obalových odpadech (včetně návrhu na 
označování opětovně použitelných obalů)

Oběhové 
hospodářství

Q4 2021 Předložení legislativních návrhů pro prevenci odlesňování v dodavatelských řetězcích (pravděpodobně 
září)

Farm to Fork

Q4 2021 Předložení legislativních návrhů pro zelená tvrzení (pravděpodobně 14. 12. 2021) Farm to Fork

Q4 2021 Vypracovat pohotovostní plán pro zajištění dodávek potravin a potravinového zabezpečení Farm to Fork

Q4 2021 Zahájit iniciativy na podporu změny složení zpracovaných potravin, včetně stanovení maximálního 
obsahu pro určité živiny

Farm to Fork

Q4 2021 Komise bude poskytovat poradenství a technické pokyny k rozvoji režimu plateb za ekosystémové 
služby, a to do listopadu 2021.

Strategie EU 
pro lesnictví

Q4 2021 Evropská komise rovněž zkoumá možnosti zavedení celoevropské značky dobrých životních podmínek 
zvířat, aby se zlepšil přenos hodnot v potravinovém řetězci. Za tímto účelem zřídila zvláštní podsku-
pinu platformy EU pro dobré životní podmínky zvířat a zahájila studii o označování dobrých životních 
podmínek zvířat. Výsledky této studie jsou očekávány v roce 2021

Konec doby 
klecové

ROK INICIATIVA STRATEGIE

Do konce 
2021

Legislativní návrh na iniciativu v oblasti politiky udržitelné produkce výrobků Oběhové 
hospodářství

Do konce 
2021

Přezkum za účelem posílení základních požadavků na obaly a snížení (nadměrného množství) obalů 
a odpadů z obalů (odhad Q4)

Oběhové 
hospodářství

Do konce 
2021

Omezení záměrně přidaných mikroplastů a opatření na neúmyslné uvolnění mikroplastů Oběhové 
hospodářství

Do konce 
2021

Právní rámec pro plasty na bázi biologických materiálů a biologicky rozložitelné nebo kompostova-
telné plasty

Oběhové 
hospodářství

Do konce 
2021

Iniciativa k nahrazení jednorázových obalů, nádobí a příborů opakovaně použitelnými výrobky v po-
travinářských službách

Oběhové 
hospodářství

Do konce 
2021

Metodiky sledování a minimalizace přítomnosti látek vzbuzujících obavy v recyklovaných materiálech 
a výrobcích z nich vyrobených

Oběhové 
hospodářství

Do konce 
2021

Komise do konce roku 2021 navrhne právně závazný nástroj pro obnovu ekosystémů, včetně lesních 
ekosystémů.

Strategie EU 
pro lesnictví

Q1 & Q2 2022

2021–2022 Návrh na revizi obchodních norem EU pro zemědělské produkty, produkty rybolovu a akvakultury, aby 
se zajistilo přijetí a dodávky udržitelných produktů

Farm to Fork

2021–2022 Posílit koordinaci při prosazování pravidel jednotného trhu a boji proti podvodům v potravinářství, 
mimo jiné zvážit širší využití vyšetřovacích kapacit úřadu OLAF

Farm to Fork

2021–2022 Legislativní iniciativy na posílení spolupráce prvovýrobců, aby se upevnilo jejich postavení v potravi-
novém řetězci a nelegislativní iniciativy pro zlepšení transparentnosti

Farm to Fork

2021–2022 Povinné požadavky na obsah recyklovaného plastu a opatření na snížení plastového odpadu u klíčových 
produktů, jako jsou obaly, stavební materiály a vozidla

Oběhové 
hospodářství

2021–2024 Další snížení přítomnosti karcinogenních kontaminujících látek v potravinách stanovením maximálních 
limitů pro více těchto kontaminujících látek

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině

2021–2025 Zahájení Partnerství v rámci programu Horizont Evropa pro posuzování rizik chemických látek za účelem 
posílení kapacit EU v oblasti posuzování chemických rizik

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině

2021–2025 Vytvořit „beztabákovou generaci“: revizí 

1) směrnice o tabákových výrobcích; 

2) směrnice o zdanění tabáku a 

3)  právního rámce pro přeshraniční nákupy tabáku soukromými osobami s ohledem na legislativní 
návrhy a 

4) aktualizace doporučení Rady o nekuřáckém prostředí; 

5) podpory členských států při plném provádění Rámcové úmluvy o kontrole tabáku

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině
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2021–2025 Intenzivnější podpora EU poskytovaná členským státům a zúčastněným stranám při zavádění osvěd-
čených postupů a budování kapacit ke snížení škod souvisejících s alkoholem: 

1)  přezkum legislativy EU týkající se zdanění alkoholu a přeshraničních nákupů alkoholických  
výrobků; 

2)  návrh povinného označování seznamu složek a výživových údajů na etiketách alkoholických nápojů, 
jakož i zdravotních varování; 

3) podpora členských států při realizaci krátkých intervencí založených na důkazech; 

4)  snížení vystavení mladých lidí online reklamě na alkoholické nápoje prostřednictvím sledování 
provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině

2021–2025 1) přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách; 

2) návrh povinného harmonizovaného výživového označování na přední straně obalu; 

3) zpráva Komise o provádění ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních službách, včetně 
ustanovení o obchodních sděleních týkajících se nezdravých potravin a nápojů; 

4)  vypracování a provádění pokynů ke kodexům správné praxe týkajícím se omezení marketingu 
nezdravých potravinářských výrobků zaměřeného na děti, včetně online marketingu, a to prostřed-
nictvím ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních službách a společné akce pro provádění 
osvědčených postupů v oblasti výživy („Best ReMap”); 

5)  zveřejnění studie mapující fiskální opatření a cenovou politiku v oblasti cukrů a nealkoholických 
a alkoholických nápojů

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině

2022 Cíle snižování odpadu pro specifické zdroje vzniku odpadů a další opatření k předcházení vzniku odpadů Oběhové 
hospodářství

2022 Harmonizovaný model EU pro tříděný sběr odpadu a označování s cílem usnadnit tříděný sběr Oběhové 
hospodářství

2022 Komise bude počínaje rokem 2022 nepřetržitě shromažďovat údaje o environmentálních, ekonomických 
a sociálních výhodách ekologického zemědělství a informovat občany, včetně zemědělců, o těchto 
výhodách skrze posílené využívání sociálních médií

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 Za účelem stimulace větší preference biopotravin ve veřejných jídelnách Komise společně se zúčast-
něnými stranami a členskými státy začlení ekologické produkty do minimálních povinných kritérií 
pro zadávání veřejných zakázek na udržitelné potraviny, která mají být vypracována jako součást 
legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy do roku 2023

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 V rámci SZP po roce 2020 Komise počínaje rokem 2022 bude podporovat výměnu osvědčených po-
stupů na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni umožňující poskytovatelům vzdělávání (např. technické 
školy, univerzity) rozvíjet kurzy ekologického zemědělství jakožto součásti obecného vzdělávacího 
programu a představit inovativní řešení zaměřená na ekologický sektor (výroba, zpracování, maloob-
chod a spotřeba). Budou vytvořeny sítě demonstračních farem EU zaměřené na konkrétní témata na 
podporu participativního přístupu (šíření). Osvědčené postupy a synergie s projekty EIP-AGRI budou 
podporovány prostřednictvím budoucí sítě SZP

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 Komise zveřejní studii mapující fiskální opatření a cenové politiky zaměřené na cukr, nealkoholické 
slazené nápoje a alkoholické nápoje. Komise zváží možnosti předložení nových návrhů daní na cukr 
a nealkoholické nápoje

Farm to Fork

ROK INICIATIVA STRATEGIE

2022 Návrh povinného označování seznamu složek a výživových údajů na etiketách alkoholických nápojů, 
jakož i zdravotních varování

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině

2022 V roce 2022 Komise realizuje posouzení implementace Směrnice o audiovizuálních mediálních služ-
bách, zaměří se na propagaci nezdravých potravin a nápojů, revidovány budou propagační programy

Plán EU pro 
boj proti 
rakovině

2022 Omezení / zákaz nejnebezpečnějších chemických látek obsažených v materiálech určených pro styk 
s potravinami (PFAS, oxid titaničitý)

Strategie EU 
pro chemické 
látky

Q2 2022 První čtení v Evropském parlamentu: návrh revize směrnice o obalech a obalových odpadech Oběhové 
hospodářství

Q3 & Q4 2022

Q4 2022 Zavést výživové profily, aby se omezila propagace potravin s vysokým obsahem soli, cukrů a/nebo tuků Farm to Fork

Q4 2022 Návrh na revizi právních předpisů EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami, aby se 
zlepšila bezpečnost potravin, chránilo se zdraví občanů a omezila se environmentální stopa tohoto odvětví

Farm to Fork

Q4 2022 Návrh harmonizovaného povinného vyznačování nutričních (výživových) údajů na přední straně balení, 
aby se spotřebitelé mohli při výběru potravin rozhodovat s ohledem na zdraví

Farm to Fork

Q4 2022 Návrh vyžadovat označení původu u některých produktů Farm to Fork

Q4 2022 Návrh na revizi pravidel EU týkajících se vyznačování data (data spotřeby a data minimální trvanlivosti) Farm to Fork

Q4 2022 Schválení legislativního aktu k obalům a obalovým odpadům Oběhové 
hospodářství

Konec 
2022

Evropský úřad pro bezpečnost potravin – v současné době úřad EFSA vypracovává další vědecká 
posouzení zákazu klecí pro druhy a kategorie zvířat, na které se vztahuje občanská iniciativa Konec 
doby klecové. K dispozici v letech 2022 a 2023

Konec doby 
klecové

Konec 
2022

Evropská komise v současné době provádí hodnocení (kontrolu způsobilosti) dobrých životních 
podmínek zvířat v EU. Toto hodnocení by mělo být dokončeno v roce 2022

Konec doby 
klecové

2022-2023 Přijetí legislativy EU k zeleným tvrzením Farm to Fork

2022-2023 Přijetí legislativy EU k odlesňování Farm to Fork
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Q1 & Q2 2023

2023 Návrh legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy Farm to Fork

2023 Návrh cílů na úrovni EU pro omezování potravinového odpadu Farm to Fork

2023 Regulační rámec pro certifikaci odstraňování uhlíku Oběhové 
hospodářství

2023 V rámci přezkumu rámce školních programů EU plánovaného na rok 2023 (přezkum spadá pod Farm 
to Fork) a v souladu s evropským plánem boje proti rakovině Komise bude jednat s členskými státy 
s cílem určit způsoby, jak dále zvýšit distribuci ekologických produktů ve školních programech. 
Komise vyzve členské státy, aby tento podíl nadále zvyšovaly, a ty, které budou stále pozadu, budou 
muset vyvinout další úsilí; a provádět studii o skutečné ceně potravin, včetně úlohy zdanění, s cílem 
vypracovat doporučení

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2023 V rámci SZP po roce 2020 Komise počínaje rokem 2023 posoudí konkrétní okolnosti a potřeby členských 
států, pokud jde o růst ekologického odvětví, a zajistí, aby členské státy co nejlépe využívaly možností, 
které nabízí nová SZP na podporu svého vnitrostátního ekologického odvětví. Tato podpora bude 
zahrnovat technickou pomoc, výměnu osvědčených postupů a inovací v ekologickém zemědělství 
a plné využití příslušných nástrojů SZP, jako jsou eko-schémata a závazky v oblasti environmentálního 
řízení rozvoje venkova, které zahrnují i ekologické zemědělství. Budou posíleny zemědělské poradenské 
služby, zejména jako součást AKIS

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství 

2023 Komise bude od roku 2023 spolupracovat s členskými státy a zúčastněnými stranami na podpoře 
místního a malého zpracování v souladu s cílem nařízení 2018/848 o ekologické produkci v rámci úsilí 
o posílení podpory obchodu s ekologickými produkty v rámci jednotného trhu EU

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2023 Revize programů Mléko a Ovoce do Škol – Komise bude jednat s členskými státy s cílem určit způsoby, 
jak dále zvýšit distribuci ekologických produktů ve školních programech. Komise vyzve členské státy, 
aby tento podíl nadále zvyšovaly, a ty, které budou stále pozadu, budou muset vyvinout další úsilí; 
a provádět studii o skutečné ceně potravin, včetně úlohy zdanění, s cílem vypracovat doporučení

Farm to 
Fork a Plán EU 
pro boj proti 
rakovině

Q3 & Q4 2023

2023–2024 Přijetí legislativy k označování potravin – značení na přední straně obalu, značení země původu, 
značení data spotřeby

Farm to Fork

2023–2024 Přijetí legislativy k nutričním profilům Farm to Fork

Q4 2023 Hodnocení a revize stávajících právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně 
přepravy zvířat a porážek zvířat, zákazu klecových chovů a značení welfare zvířat

Farm to Fork

2024+

2024 Návrh rámce pro označování udržitelnosti potravin, aby se spotřebitelům umožnilo vybírat si udrži-
telné potraviny

Farm to Fork

2027 Zákaz klecových chovů Konec doby 
klecové
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4.
Lesy
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Pro účely tohoto Almanachu jsme se rozhodli lesům věnovat 
vlastní, byť poměrně krátkou, kapitolu. Evropská komise zve-
řejnila novou Strategii EU pro lesnictví dne 16. 7. 2021, jedná 
se tedy o nejnovější (k datu vydání Almanachu) ze strategií, 
které spadají pod Evropskou zelenou dohodu (EZD), a které 
jsou zahrnuty do tohoto přehledového dokumentu. Strategie 
navazuje na Strategii EU pro Biologickou rozmanitost a cíle 
v této strategii definované (30 % celkové suchozemské plochy 
v EU a 30 % mořské plochy bude spadat pod chráněné přírodní 
oblasti; 10 % suchozemské plochy v EU a 10 % mořské plochy 
by mělo spadat pod přísnou ochranu; alespoň 30 % druhů 
a stanovišť, které nejsou v příznivém stavu, by mělo do roku 
2030 dosáhnout nebo alespoň projevit silný pozitivní trend; 
nejméně 10 % využívané zemědělské plochy musí být vymezeno 
pro krajinu s vysokou diverzitou, jako jsou nárazníkové pásy, 
rotační nebo nerotační úhory nebo krajinné prvky; alespoň 
25 % zemědělské půdy musí být do roku 2030 obhospodařo-
váno v režimu ekologického zemědělství; podpora výsadby 3 
miliard stromů do roku 2030). Přispívat by měla k plnění cílů 
EZD, Evropského právního rámce pro klima a balíčku FitFor55 
– tedy v první řadě k redukci emisí skleníkových plynů o 55 % 
do roku 2030. 

4.1.

Strategie EU pro 
lesnictví
Strategie EU pro lesnictví proto pro lesy stanovuje dva 
hlavní cíle: 

 — Ochrana alespoň 30 % rozlohy lesů EU, z čehož 
10 % rozlohy EU by mělo spadat pod přísnou 
právní ochranu (v těchto oblastech úplný zákaz 
produkčních činností)

 — Do roku 2030 vysadit nejméně 3 miliardy stromů 
při respektování ekologických zásad

Z dalších cílů strategie je možné jmenovat: 

 — Větší zapojení občanů a komunit do monitoringu vysa-
zených stromů, a to prostřednictvím webových stránek 
MapMyTree

 — Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém 
mixu členských států

 — Minimalizace využívání celých stromů pro výrobu ener-
gie, ať už pocházejících z EU nebo z dovozu

 — Pro výrobu výrobků s krátkou životností a také k výrobě 
energie by se mělo používat dřevo, které není vhodné 
pro výrobu materiálů a výrobků s dlouhou životností, 
a druhotná dřevní biomasa, jako jsou vedlejší produkty 
z pil, zbytky a recyklované materiály

 — Posílení sekvestrace uhlíku

Nová strategie by měla být klíčovým nástrojem pro stimulaci 
udržitelného lesního hospodářství v EU, cílí na posílení ochra-
ny, obnovy a odolnosti lesů. Podpořit by měla i větší ukládání 
uhlíku do půdy, tedy takzvanou sekvestraci uhlíku. Komise 
rovněž prostřednictvím strategie plánuje zavádět opatření 
pro posílení plochy i kvality lesů v EU, i pro posílení ochrany 
pralesů a starých lesů a obnovu degradovaných lesů. Postupy 
lesního hospodaření by měly být udržitelné, co nejšetrnější ke 
klimatu a k biologické rozmanitosti. 

Komise proto do 1. čtvrtletí roku 2022 předloží pokyny pro 
zalesňování a obnovu lesů šetrné k biologické rozmanitosti, 
do 2. čtvrtletí roku 2022 pak stanoví definici a přijme pokyny 
pro přírodě bližší lesnické postupy a také dobrovolný systém 
certifikace přírodě bližšího hospodaření v lesích (1. čtvrtletí 
roku 2023). Komise se rovněž zavazuje doplnit revizi právních 
předpisů o reprodukčním materiálu lesních dřevin o opatření 
na podporu produkce a uvádění na trh reprodukčního mate-
riálu lesních dřevin vhodného pro budoucí klimatické pod-
mínky, a to do konce roku 2022. Kromě toho Komise v rámci 
provádění strategie EU pro biodiverzitu navrhne do konce roku 
2021 právně závazný nástroj pro obnovu ekosystémů, který 
se bude týkat zejména těch ekosystémů, které mají největší 
potenciál zachycovat a ukládat uhlík a předcházet přírodním 
katastrofám a snižovat jejich dopady. Pokud jde o pralesy 
a staré lesy, Komise v současné době pracuje ve spolupráci 
s členskými státy a zúčastněnými stranami na tom, aby se do 
konce roku 2021 dohodly na společné definici a režimu přísné 
ochrany. Pokud jde o finanční pobídky pro vlastníky a správ-
ce lesů ke zlepšení kvantity a kvality lesů EU, bude Komise 
usilovat o větší využití fondů pro rozvoj venkova, které jsou 
k dispozici pro účely této strategie. Komise rovněž plánuje 
předložit návrh nařízení proti odlesňování kvůli posílení sys-
tému náležité péče pro producenty a dodavatele. Evropský 
potravinářský řetězec by měl fungovat tak, aby nezpůsoboval 
odlesňování ve třetích zemích světa. Produkty uváděné na trh 
EU by proto mohly nést označování, které by potvrzovalo, že 
produkcí daného výrobku nebo potraviny nedošlo ve třetích 
zemí k odlesňování. Legislativní návrhy týkající se odlesňování 

a systému náležité péče (tedy prokazování podniků, že nezpů-
sobují odlesňování) by měly být předloženy ještě do konce le-
tošního roku, návrhy na označování pak v roce 2024. Nařízení 
proti odlesňování by mělo zahrnovat i zákaz uvádění komodit 
souvisejících s odlesňováním na vnitřní trh EU (mohlo by se 
týkat komodit jako je palmový olej, sója, dřevo, hovězí maso, 
kakao, obiloviny a káva).

Komise má proto zájem: 

 — V rámci revize nařízení o stavebních výrobcích zavést 
standardní, spolehlivou a transparentní metodiku pro 
kvantifikaci přínosů dřevěných stavebních materiálů 
a výrobků pro klima, která bude odrážet nejpokročilejší 
techniky dynamické analýzy životního cyklu

 — V rámci SZP za účelem zvýšení podpory lesů poskytnout 
nové prostředky pro sdílení informací o osvědčených 
postupech v oblasti nejlepšího navrhování a provádění 
intervencí souvisejících s lesy

 — Podporovat používání loga Natura 2000 pro produkty 
a služby, které nejsou založeny na dřevě

 — V případě potřeby přezkoumat, doplnit a aktualizovat 
technická kritéria pro screening lesnictví a bioener-
getiky podle zákona o klimatu, aby se lépe zohlednily 
vyvíjející se postupy šetrné k biologické rozmanitosti, 
jako je přírodě blízké lesnictví. Zváží zahrnutí udržitelných 
činností souvisejících s těžbou, výrobou a využíváním 
dřevařských výrobků do připravovaných aktů v přene-
sené pravomoci k nařízení o Taxonomii

 — Vytvořit novou alianci mezi odborníky v oblasti cestov-
ního ruchu a lesníky, která by zahrnovala Světovou or-
ganizaci cestovního ruchu a Síť pro evropské přírodní 
a kulturní dědictví

 — Vytvořit soubor nástrojů, které pomohou členským stá-
tům vytvořit celoživotní programy a poradenství pro 
lesníky a přizpůsobit vzdělávání a odbornou přípravu 
výzvám a potřebám dnešní reality v oblasti lesnictví a roz-
víjet možnosti zaměstnání

 — Povzbudit zúčastněné strany v oblasti lesnictví, aby vy-
tvořily partnerství v rámci Paktu pro dovednosti a využily 
Evropský sociální fond plus

 — Do konce roku 2021 navrhnout právně závazný nástroj 
pro obnovu ekosystémů, včetně lesních ekosystémů

 — Vypracovat pokyny pro definici pralesů a starých lesů, 
včetně jejich definice

 — Předložit návrhy pro definice, mapování, monitorování 
a přísnou ochranu do konce roku 2021

 — Určit další ukazatele, jakož i prahové hodnoty nebo roz-
sahy pro udržitelné obhospodařování lesů, a posoudit, 
jak by mohly být nejlépe využity, počínaje dobrovolným 
přístupem, do prvního čtvrtletí roku 2023

 — Vypracovat pokyny pro zalesňování a obnovu lesů še-
trné k biologické rozmanitosti do 1. čtvrtletí roku 2022

 — Vypracovat definici a přijmout pokyny pro přírodě blízké 
lesnické postupy do 2. čtvrtletí 2022 a dobrovolný sys-
tém certifikace přírodě blízkého lesního hospodaření 
do 1. čtvrtletí 2023

 — Poskytovat poradenství a podporovat výměnu znalostí 
o osvědčených postupech v oblasti přizpůsobování se 
změně klimatu a odolnosti, mimo jiné s využitím platfor-
my Climate-ADAPT

 — Doplnit revizi právních předpisů o reprodukčním ma-
teriálu lesních dřevin o opatření, která by podporovala 
produkci a uvádění na trh reprodukčního materiálu les-
ních dřevin vhodného pro budoucí klimatické podmínky, 
a to do konce roku 2022

 — Podporovat intervence související s lesy v budoucí SZP 
(2023-2027) v souvislosti s cíli Evropské Zelené Dohody, 
zejména zavedení režimů plateb za ekosystémové služby 
a zavádění postupů uhlíkového zemědělství, a v dalších 
finančních nástrojích EU 

 — Poskytnout poradenství a technické pokyny k vývoji sys-
tému plateb za ekosystémové služby do listopadu 2021

 — Podporovat systémy odměňování související s lesy v akč-
ním plánu pro hospodaření s uhlíkem i pro certifikaci od-
straňování uhlíku, který má být přijat do konce roku 2021

 — Provést behaviorální studii týkající se využívání veřej-
ných prostředků lesníky

 — Identifikovat a řešit možné překážky, které představují 
stávající právní předpisy EU a pokyny pro státní podpo-
ru, s cílem poskytnout přiměřenou veřejnou podporu 
službám
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4.2.

FitFor55 & LULUCF
V rámci balíčku FitFor55 Evropská komise předložila i návrh 
revize nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy 
a lesnictví (LULUCF). V rámci této revize Komise navrhuje 
posílit cíle sekvestrace uhlíku ze současných 225 milionů tun 
oxidu uhličitého na 310 milionů tun oxidu uhličitého pro sek-
tor LULUCF do roku 2030. Členské státy by měly být povinny 
předložit národní cíle pro redukce emisí, emise vypouštěné 
z lesnictví by neměly dosahovat vyšších hodnot, než jakých 
dosahuje sekvestrace uhlíku v lesnictví. Nařízení LULUCF bude 
rovněž zajišťovat, aby členské státy vykazovaly a započítávaly 
změny v zásobách uhlíku nejen v lesích, ale také v produktech 
z vytěženého dřeva, což je dále posilováno i v rámci revido-
vaného nařízení navrženého jako součást balíčku FitFor55. 
Čím delší je životnost výrobku, tím lepší je jeho přínos pro 
zmírnění dopadů na klima, což se pak odráží ve zvýšeném 
čistém pohlcování v rámci vykazování a započítávání LULUCF 
v členských státech a v důsledku substitučních efektů je 
nepřímo vykazováno a započítáváno jako snížení emisí v jiných 
odvětvích. Výrobky na bázi dřeva s krátkou životností mají také 
svou úlohu. Pro výrobu výrobků s krátkou životností a také 
k výrobě energie by se mělo používat dřevo, které není vhodné 
pro výrobu materiálů a výrobků s dlouhou životností, a dru-
hotná dřevní biomasa, jako jsou vedlejší produkty z pil, zbytky 
a recyklované materiály. Technologický pokrok již usnadňu-
je zpracování zbytků dřevní biomasy a odpadů pro oběhové 
inovativní materiály a výrobky, čímž se diverzifikují produkty 
na bázi biologických materiálů a nabízejí se klimaticky šetr-
ná řešení pro nové a vznikající oblasti použití. V rámci balíčku 
FitFor55 Komise také předložila návrh na zákaz získávání lesní 
biomasy z primárních lesů a omezení v lesích s vysokou bio-
logickou rozmanitostí, aby se zajistilo, že nedojde k narušení 
cílů ochrany přírody. 

4.3. 

Taxonomie 
Evropská komise v dubnu 2021 předložila návrh delegova-
ného aktu pro udržitelné financování, takzvanou taxonomii. 
Jedná se o balíček opatření, která mají podle vyjádření Komise 
pomoci zlepšit tok peněz směrem k udržitelným činnostem 
v EU. Balíček umožní investorům přeorientovat investice do 
udržitelnějších technologií a podniků, čímž přispějí k naplně-
ní cíle dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Jedná se 
o klíčový krok na cestě ke klimatické neutralitě, přičemž je 
stanoveno šest environmentálních cílů:

 — Zmírňování změny klimatu

 — Přizpůsobení se změně klimatu

 — Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských 
zdrojů

 — Přechod na oběhové hospodářství

 — Prevence a omezování znečištění

 — Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Kapitola věnovaná lesnictví uznává důležitou roli lesů ve snaze 
o zvrácení ztráty biodiverzity v EU, ve snaze o zmírnění a přizpů-
sobení se změnám klimatu, ve snaze o kontrolu a redukci do-
padů katastrofických událostí, mezi které patří záplavy, sucho, 
nebo požáry, a ve snaze o podporu oběhové ekonomiky. Proto 
uvádí, že by měla být stanovena technická screeningová krité-
ria pro zalesňování, obnovu lesů, správu lesů a ochranu lesů.

Delegovaný akt pro taxonomii po formálním schválení Komisí 
musí být přeložen do všech úředních jazyků EU. Následně jej 
přezkoumá Evropský parlament a Rada (ve čtyřměsíční, ma-
ximálně šestiměsíční lhůtě).

4.4. 

Evropský právní rámec 
pro klima
Evropský právní rámec pro klima má podobu nařízení, tedy 
evropského právního předpisu, který po vstupu v platnost 
začíná být ihned závazný ve všech členských státech EU. Toto 
nařízení určuje parametry dosažení nového závazku, podle 
něhož státy EU omezí do roku 2030 emise skleníkových plynů 
nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Toto nařízení, na 
kterém se 21. 4. 2021 dohodli unijní vyjednavači, vejde v plat-
nost až poté, co jej finálně potvrdí plénum Evropského parla-
mentu a vlády členských států. V Česku je garantem imple-
mentace do českého právního řádu ministerstvo životního 
prostředí a příslušné resorty. Konkrétní dopady na vlastníky 
lesů a subjekty lesnicko-dřevařského sektoru budou souviset 
s následnými právními předpisy na národní úrovni.
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Tabulka č. 4: 
Iniciativy plánované ze strany Evropské komise pro lesnický sektor a posílení jeho udržitelnosti

ROK INICIATIVA STRATEGIE

Q2 & Q3 & Q4 2021

Q3 2021 Hlasování ve výboru COMAGRI a  COMENVI ke kompromisním návrhům Farm to Fork –  
9–10. 9. 2021

Farm to 
Fork

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke stanovisku k Farm to Fork (pravděpodobně říjen) Farm to 
Fork

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke schválení dohody ke Společné zemědělské politice (září, pravděpodobněji 
říjen 2021)

SZP

Q4 2021 Předložení legislativních návrhů pro prevenci odlesňování v dodavatelských řetězcích (pravděpodobně  
září)

Farm to 
Fork

Q4 2021 Předložení iniciativy EU týkající se nízkouhlíkového zemědělství, včetně předložení Sdělení: Změ-
na klimatu – obnova udržitelných uhlíkových cyklů. Cílem této iniciativy je podpořit rozvoj udrži-
telných řešení pro pohlcování uhlíku. Její součástí bude akční plán na podporu uhlíkového země-
dělství a vytvoření regulačního rámce, který bude upravovat certifikaci odstraňování uhlíku. Zde:  
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13066-Zmena-klimatu- 
obnova-udrzitelnych-uhlikovych-cyklu_en

Farm to 
Fork

Q4 2021 Předložení legislativních návrhů pro zelená tvrzení (pravděpodobně 14. 12. 2021) Farm to 
Fork

Q4 2021 Komise bude poskytovat poradenství a technické pokyny k rozvoji režimu plateb za ekosystémové 
služby, a to do listopadu 2021.

Strategie 
EU pro 
lesnictví

Q4 2021 Předložení strategie EU pro půdu (pravděpodobně 22. 12. 2021) Biodiverzita 
/ Farm to 
Fork

Do konce 
2021

Revize a případné úpravy Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí Biodiverzita

Do konce 
2021

Akt v přenesené pravomoci v rámci nařízení o  taxonomii s cílem zavést společnou klasifikaci 
ekonomických činností, které zásadním způsobem přispívají k ochraně a obnově biologické rozmanitosti 
a ekosystémů – zaměření na zemědělství (plus rovněž z dubna 2021 taxonomie se zaměřením na lesy 
a biopaliva, předloženo 21. 4. 2021)

Biodiverzita

Do konce 
2021

Komise do konce roku 2021 navrhne právně závazný nástroj pro obnovu ekosystémů, včetně lesních 
ekosystémů (pravděpodobně 22. 12. 2021)

Strategie 
EU pro 
lesnictví

Do konce 
2021

Komise do konce roku 2021 vypracuje pokyny k definici primárních a starých lesů, včetně jejich definice, 
mapování, monitorování a přísné ochrany.

Strategie 
EU pro 
lesnictví

ROK INICIATIVA STRATEGIE

Q1 & Q2 2022

2021–2022 Návrh na revizi obchodních norem EU pro zemědělské produkty, produkty rybolovu a akvakultury, aby 
se zajistilo přijetí a dodávky udržitelných produktů

Farm to 
Fork

Q1 2022 Komise do 1. čtvrtletí roku 2022 vypracuje pokyny pro zalesňování a obnovu lesů šetrné k biologické 
rozmanitosti

Strategie 
EU pro 
lesnictví 

Q2 2022 Komise vypracuje definici a přijme pokyny pro přírodě blízké lesnické postupy, a to do 2. čtvrtletí roku 2022 Strategie 
EU pro 
lesnictví

Q3 & Q4 2022

Konec 2022 Komise doplní revizi právních předpisů o reprodukčním materiálu lesních dřevin o opatření na podporu 
produkce a uvádění na trh reprodukčního materiálu lesních dřevin vhodného pro budoucí klimatické 
podmínky, a to do konce roku 2022

Strategie 
EU pro 
lesnictví 

Konec 2022 Komise předloží legislativní návrhy pro certifikaci uhlíkového zemědělství FitFor55

2022–2023 Přijetí legislativy EU k zeleným tvrzením Farm to 
Fork

2022–2023 Přijetí legislativy EU k odlesňování Farm to 
Fork

2023

Q1 2023 Komise společně s členskými státy a v úzké spolupráci s různými zúčastněnými stranami v oblasti les-
nictví určí další ukazatele, jakož i prahové hodnoty nebo rozsahy pro udržitelné obhospodařování lesů, 
a posoudí, jak by se daly nejlépe využít, počínaje dobrovolným přístupem, a to do 1. čtvrtletí roku 2023

Strategie 
EU pro 
lesnictví

Q1 2023 Komise přijme dobrovolný systém certifikace přírodě blízkého obhospodařování lesů, a to do Q1 2023 Strategie 
EU pro 
lesnictví

2024+

2024 Návrh rámce pro označování udržitelnosti potravin, aby se spotřebitelům umožnilo vybírat si udržitelné 
potraviny (včetně odlesňování)

Farm to 
Fork

2024 Posouzení pokroku EU při plnění jejích cílů do roku 2030 stran chráněných oblastí, a případně nutnost 
zavedení dalších opatření, legislativních nebo jiných

Biodiverzita
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Evropská komise přijala dne 21. 4. 2021 delegovaný akt k udrži-
telnému financování, takzvané taxonomii. Jedná se o balíček 
opatření, která mají podle vyjádření Komise pomoci zlepšit tok 
peněz směrem k udržitelným činnostem v EU. Balíček umožní 
investorům přeorientovat investice do udržitelnějších techno-
logií a podniků, čímž přispějí k naplnění cíle dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050. Balíček je tvořen třemi částmi – aktem 
v přenesené pravomoci týkajícím se taxonomie EU v oblasti 
klimatu, návrhem směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti 
podniků a šesti pozměňujícími akty v přenesené pravomoci 
o investičním a pojišťovacím poradenství. Šest pozměňova-
cích aktů by mělo zajistit, aby finanční podniky, např. poradci, 
správci aktiv nebo pojistitelé, zahrnuly udržitelnost do svých 
postupů a svého investičního poradenství klientům. 

Návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků má 
za cíl zlepšit tok informací o udržitelnosti v podnikatelské 
sféře. Společnosti budou podávat zprávy o udržitelnosti 
jednotněji a finanční podniky, investoři a širší veřejnost tak 
budou moci využívat srovnatelné a spolehlivé informace 
o udržitelnosti. Návrh reviduje a posiluje stávající pravidla 
zavedená směrnicí o vykazování nefinančních informací. 
Jeho cílem je vytvořit soubor pravidel, která časem zajistí 
podávání zpráv o udržitelnosti na stejné úrovni jako v případě 
účetního výkaznictví. Rozšíří požadavky EU na podávání 
zpráv o udržitelnosti na všechny velké společnosti a všechny 
kótované společnosti. To znamená, že současných 11 000 
společností, které podléhají stávajícím požadavkům, se 
zvýší na téměř 50 000 společností v EU, které budou nyní 
muset dodržovat podrobné normy EU pro podávání zpráv 
o udržitelnosti. 

Hlavní část balíčku, akt v přenesené pravomoci týkající se ta-
xonomie, si klade za cíl podpořit udržitelné investice tím, že se 
vyjasní, jaké hospodářské činnosti nejvíce přispívají k plnění 
cílů EU v oblasti životního prostředí. Tento delegovaný akt je 
zaměřen na odvětví energetiky, lesního hospodářství, výroby, 
dopravy a stavebnictví, neobsahuje kapitoly týkající se země-
dělského sektoru jako takového. 

Evropská komise uvedla, že doplňkový delegovaný akt pro 
zemědělství a některé energetické sektory, které nejsou za-
hrnuty v dubnovém dokumentu, bude předložen ještě během 
roku 2021. Doplňkový delegovaný akt pro zemědělství a taxo-
nomii bude předložen po dosažení dohody k reformě SZP, aby 
byl zajištěn větší soulad SZP s novými pravidly pro taxonomii 
v zemědělství.

Přestože Evropská komise do dubnového návrhu delegovaného 
aktu zemědělství nakonec nezařadila, v původních pracovních 
verzích s jeho zahrnutím počítala. Podíváme-li se na původní 
pracovní verze Taxonomie, můžeme tak alespoň rámcově odha-
dovat, jakým směrem Komise půjde při navrhování zvláštního 
doplňkového delegovaného aktu pro zemědělství: 

Pěstování trvalých plodin – zaměření na ochranu nezemědělské 
půdy s vysokým obsahem uhlíku před změnami ve využívání 
půdy (trvalé plodiny nebudou pěstovány na půdě s vysokým 
obsahem uhlíku – rašeliniště, mokřady atd.) a záměr předložit 
Plán pro udržitelnost zemědělských podniků

Živočišná výroba – se zaměřením na ochranu nezemědělské 
půdy s vysokým obsahem uhlíku před změnami ve využívání 
půdy (živočišná výroba nebude probíhat na půdách s vysokým 
obsahem uhlíku – mokřady, rašeliniště, souvisle zalesněné ob-
lasti atd.) a záměr předložit Plán pro udržitelnost zemědělských 
podniků. Plán by měl popisovat postupy, které mohou snížit 
emisní stopu skleníkových plynů v živočišné výrobě pomocí 
efektivnějšího managementu stád, hospodaření s živinami 
či krmení

 — Dobré postupy managementu stád by měly zahrno-
vat výběr plemen tak, aby byla přizpůsobena místním 
podmínkám; postupy péče o zdraví zvířat s cílem zachovat 
zdraví zvířat, snížit potřebu veterinárního ošetření 
a minimalizovat morbiditu a mortalitu populací; a postupy 
optimalizace řízení stád za účelem zmírnění emisí metanu 
z enterické fermentace a optimalizace efektivity zdrojů 
zvýšením produktivity, včetně optimalizace stáří při utra-
cení, prodloužení životnosti zvířat zlepšením zdraví zvířat, 
optimalizací míry plodnosti, kde vysoká míra plodnosti 
přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů

 — Dále by měly být sledovány dobré postupy při krmení 
hospodářských zvířat, které snižují emise skleníkových 
plynů prostřednictvím úpravy krmných směsí; stravovací 
postupy, které snižují emise metanu z enterické fermenta-
ce přežvýkavců; a udržitelné zadávání zakázek na krmiva

 — Komise bude dále nastavovat dobré postupy hospodaře-
ní s hnojem – anaerobní zažívání; ošetření kejdy a hnoje 
v zemědělském zařízení; vhodné systémy pro zpracování 
a skladování pro kejdu nebo digestát; vhodné zacházení 
a skladování pevného hnoje ke snížení emisí a úniků; apli-
kační techniky ke snížení emisí amoniaku při aplikaci kejdy 
a pevného hnoje na zemědělskou půdu; a postupy správy 
živin, které významně snižují ztráty živin a používání hnojiv
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Příloha I: přehled strategií 
spadajících pod Evropskou 
zelenou dohodu a jejich  
hlavních cílů

Evropská zelená dohoda
 ⟶ Prosinec 2019

Cíl: Dosažení klimatické neutrality v Evropské Unii do roku 
2050, právně závazný.

Evropský právní rámec 
pro klima

 ⟶ Březen 2020

Cíl: Snížení emisí skleníkových plynů v Evropské Unii o 55 % 
do roku 2030, právně závazný.

Akční plán pro oběhové 
hospodářství

 ⟶ Březen 2020

Cíl:  Snížení (nadměrného) balení a odpadu z obalů, a to 
i stanovením cílů a dalších opatření pro předcházení 
vzniku odpadů.

Cíl: Podpora designu, který bude zohledňovat opětovné 
používání a recyklovatelnost obalů, a to i zvážením mož-
nosti omezit používání některých obalových materiálů 

pro určitá použití, zejména, jsou-li k dispozici alternativ-
ní opakovaně použitelné výrobky nebo systémy nebo 
je-li možné se spotřebním zbožím nakládat bezpečně 
bez použití obalu.

Cíl: Snížení komplexnosti obalových materiálů, včetně 
množství použitých materiálů a polymerů.

Cíl: Závazné požadavky na obsah recyklovaného materiálu 
a opatření ke snížení množství odpadu pro klíčové vý-
robky, jako jsou obalové materiály, stavební materiály 
a vozidla (bude navrženo ze strany Komise).

Cíl: Omezení záměrného přidávání mikroplastů a pelet 
s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro che-
mické látky.

Cíl: Označování, normalizace, certifikace a regulace, pokud 
jde o nezáměrné uvolňování mikroplastů, včetně opat-
ření zaměřených na lepší zachycování mikroplastů ve 
všech příslušných fázích životního cyklu výrobků (bude 
navrženo ze strany EK).

Cíl: Posílení podpory používání biologicky rozložitelných 
nebo kompostovatelných plastů, zajistit, aby označení 
výrobku jako „biologicky rozložitelného“ nebo „kompo-
stovatelného“ nevedlo spotřebitele k tomu, aby jej od-
stranil způsobem, kterým vzniká plastový odpad nebo 
znečištění vzhledem k nevhodným environmentálním 
podmínkám nebo nedostatečnému času potřebnému 
pro biologický rozklad.

Cíl: Včasná implementace směrnice o plastech na jedno 
použití.

Cíl: Nahrazení jednorázových obalů, nádobí a příborů opako-
vaně použitelnými výrobky v potravinářských službách.

Cíl: Snížení potravinového odpadu a ztrát.

Cíl: Zvýšení udržitelnosti distribuce a spotřeby potravin.

Cíl: Opětovné využívání vody v zemědělství.

Cíl: Minimalizace přítomnosti látek, které představují rizi-
ka pro zdraví nebo životní prostředí, v recyklovaných 
materiálech a předmětech z nich vyrobených.

Strategie farm to fork
 ⟶ Květen 2020

Cíl: Posílení pravidel welfare zvířat včetně přehodnocení 
pravidel pro transport živých zvířat a porážky.

Cíl: Redukce objemu používaných pesticidů o 50 %.

Cíl: Redukce rizik spojených s používáním chemických 
pesticidů o 50 %.

Cíl: Redukce objemu používaných vysoce rizikových pes-
ticidů o 50 %.

Cíl: Snížení úniku živin alespoň o 50 % tak, aby zároveň 
nedošlo ke zhoršení úrodnosti půdy. Díky tomu se do 
roku 2030 omezí používání hnojiv alespoň o 20 %. 

Cíl: Redukce objemu prodeje antimikrobiálních látek pro 
hospodářská zvířata a akvakulturu v EU o 50 % do roku 
2030.

Cíl: Rozšířit plochu ekologického zemědělství na 25 % cel-
kové zemědělské půdy a významně rozšířit ekologickou 
akvakulturu.

Cíl: Snížit do roku 2030 objem potravinového odpadu na 
obyvatele na úrovni maloobchodníků a spotřebitelů 
na polovinu.

Cíl: Redukce objemu obalových materiálů. 

Cíl: Navržení nutričních profilů potravin s cílem zakázat 
propagaci potravin, které obsahují velké množství tuku, 
soli, či cukru.

Cíl: Zavedení povinného harmonizovaného systému zna-
čení výživových hodnot na předních stranách obalů 
potravin.

Cíl: Zvrácení nárůstu nadváhy a obezity do roku 2030 v celé 
EU, a to mimo jiné díky přechodu ke stravě obsahující 
větší množství rostlinných bílkovin, ovoce a zeleniny, 
a menší podíl červeného a zpracovaného masa.

Cíl: Skrze úpravy daní podpořit spotřebu například ekolo-
gické produkce ovoce a zeleniny. 

Cíl: Zajistit, aby potravinový řetězec, do kterého patří pro-
dukce, doprava, distribuce, uvádění na trh a spotřeba 
potravin, měl neutrální nebo pozitivní dopad na životní 
prostředí; pomoci zmírnit změnu klimatu, chránit půdu, 
ovzduší, zdraví rostlin, welfare zvířat, a zvrátit pokles 
biodiverzity.

Cíl: Zajistit potravinové zabezpečení, výživu a veřejné 
zdraví – postarat se o to, aby měl každý člověk přístup 
k dostatku výživných a udržitelných potravin.

Cíl: Zachovat dostupnost potravin a současně generovat 
spravedlivější ekonomickou návratnost v dodavatel-
ském řetězci, aby nejudržitelnější potraviny byly na-
konec i cenově nejdostupnější, podporovat konkuren-
ceschopnost dodavatelského odvětví EU a integritu 
jednotného trhu.

Cíl: Usnadnění uvádění udržitelných a inovativních do-
plňkových látek na trh. Komise přezkoumá pravidla 
EU, aby se snížila závislost na kritických krmných su-
rovinách (např. sója pěstovaná na odlesněné půdě) 
podporou rostlinných bílkovin pěstovaných v EU, jakož 
i alternativních krmných surovin, jako je hmyz, krmivo 
z mořských organismů (např. řasy) a vedlejší produkty 
z bioekonomiky.

Cíl: Urychlit zavádění rychlého širokopásmového internetu 
ve venkovských oblastech, aby se dosáhlo cíle 100% 
pokrytí do roku 2025.

Cíl: Nejméně 10 % využívané zemědělské plochy musí být 
vymezeno pro krajinu s vysokou diverzitou, jako jsou 
nárazníkové pásy, rotační nebo nerotační úhory nebo 
krajinné prvky (živé ploty, neproduktivní stromy, terasy, 
rybníky atd.).

Cíl: Úplná implementace iniciativy EU pro opylovače.
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Strategie EU pro biolo-
gickou rozmanitost

 ⟶ Květen 2020

Cíl: Do roku 2050 musí být všechny světové systémy ob-
noveny, odolné, a adekvátně chráněné; světové cíle 
v oblasti životního prostředí musí být v souladu s EU 
cíli (do roku 2030); musí být posílena implementace 
pravidel, jejich monitoring a revize; musí být zajištěno 
spravedlivé sdílení benefitů a princip rovnosti.

Cíl: 30 % celkové suchozemské plochy v EU a 30 % mořské 
plochy bude spadat pod chráněné přírodní oblasti.

Cíl: 10 % suchozemské plochy v EU a 10 % mořské plochy 
by mělo spadat pod přísnou ochranu.

Cíl: Alespoň 30 % druhů a stanovišť, které nejsou v příz-
nivém stavu, by mělo do roku 2030 dosáhnout nebo 
alespoň projevit silný pozitivní trend (členské státy 
budou muset Evropské komisi identifikovat tyto oblasti 
již během roku 2021).

Cíl: Efektivní řízení všech chráněných oblastí včetně defi-
nování cílů ochrany, opatření, a monitoringu.

Cíl: Redukce objemu používaných chemických pesticidů 
a rizik s jejich použitím spojených (do roku 2030) o 50 %, 
redukce rizik způsobených používáním vysoce riziko-
vých pesticidů (do roku 2030) o 50 %.

Cíl: V žádných citlivých městských a příměstských částech 
nesmí být podle Komise používány chemické pesticidy.

Cíl: Nulové znečištění dusíkem a fosforem z hnojiv pro-
střednictvím cíle snížení ztrát živin nejméně o 50 % 
a snížení používání hnojiv nejméně o 20 %.

Cíl: Plná implementace a revize EU iniciativy pro opylovače. 
V případě nutnosti na základě revize Komise navrhne 
dodatečná opatření s cílem posílit ochranu opylovačů.

Cíl: Nejméně 10 % využívané zemědělské plochy musí být 
vymezeno pro krajinu s vysokou diverzitou, jako jsou 
nárazníkové pásy, rotační nebo nerotační úhory nebo 
krajinné prvky (živé ploty, neproduktivní stromy, terasy, 
rybníky atd.).

Cíl: Alespoň 25 % zemědělské půdy musí být do roku 2030 
obhospodařováno v režimu ekologického zemědělství.

Cíl: V rámci Společné zemědělské politiky bude muset být 
podporováno zalesňování jak poškozených lesních po-
rostů, tak zcela nových ploch i výsadba stromů – pod-
pora výsadby 3 miliard stromů do roku 2030.

Cíl: Nejméně 25 000 km řek bude obnoveno do režimu vol-
ně tekoucích řek.

Cíl: Redukce počtu původních druhů ohrožených výskytem 
nepůvodních invazivních druhů o 50 %.

Cíl: Pro splnění potřeb této strategie, včetně investičních 
priorit pro Natura 2000 a zelenou infrastrukturu urče-
nou v prioritních akčních rámcích členských států, by 
mělo být uvolněno nejméně 20 miliard EUR/ rok, tyto 
prostředky budou využity na ochranu přírody.

Cíl: Celkem 25 % rozpočtu EU bude věnováno na opatření 
v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a řešení zalo-
žených na přírodě, která bude základním stavebním ka-
menem, zatímco podstatná část 20 miliard EUR ročně, 
která se má vynaložit na přírodu, přispěje ke zmírnění 
změny klimatu a přizpůsobení se této změně. V rám-
ci Invest EU bude v příštích deseti letech vytvořena 
iniciativa zaměřená na přírodní kapitál a oběhovou 
ekonomiku v rozmezí 10 miliard EUR na základě kom-
binovaného financování z veřejného/soukromého 
sektoru.

Strategie EU pro 
chemické látky

 ⟶ Říjen 2020

Cíl: Zákaz používání nejškodlivějších chemických látek 
v materiálech určených pro styk s potravinami.

Cíl: Inovace v oblasti bezpečných a udržitelných chemic-
kých látek a zvýší ochranu lidského zdraví a životního 
prostředí před nebezpečnými chemickými látkami.

Strategie EU pro metan
 ⟶ Říjen 2020

Cíl: Zlepšení sběru dat, měření a vykazování emisí metha-
nu a posílení příležitostí ke snížení emisí pomocí SZP, 
důraz bude kladen na sdílení osvědčených postupů, 
pokud jde o inovativní technologie omezující methan, 
výživu zvířat a šlechtění. Pomohou také cílený výzkum 
v oblasti technologií, řešení blízká přírodě a změna 
stravovacích návyků.

Cíl: Redukce emisí methanu nejen v EU, ale i ve světě.

Cíl: V oblasti živočišné výroby zlepšení systému a slože-
ní stravy zvířat, doplňkových látek a technik krmení, 
ale i modernizace stájí a zlepšení postupů nakládání 
s hnojem. 

Cíl: Zahájení činnosti expertní skupiny, která bude mít za cíl 
monitorovat a analyzovat životní cyklus emisí methanu 
ze zemědělství, bude se soustředit na živočišnou výro-
bu, nakládání s hnojem, a možností v oblasti krmiv. 

Cíl: Podpora zavádění technologií zmírňování produkce 
emisí prostřednictvím širšího využívání „uhlíkového 
zemědělství“ v členských státech v národních strate-
gických plánech SZP. 

Plán EU pro boj proti 
rakovině

 ⟶ Únor 2021

Cíl: Vytvořit „Centrum znalostí o rakovině“, které usnadní 
koordinaci vědeckých a technických iniciativ souvise-
jících s rakovinou na úrovni EU.

Cíl: Dosažení „budoucnosti bez tabáku“ – do roku 2025 
snížit míru užívání tabáku o 30 % ve srovnání s rokem 
2010, což odpovídá výskytu kouření v EU přibližně na 
úrovni 20 %; do roku 2040 pak dosáhnout toho, že bude 
tabák užívat méně než 5 % obyvatel oproti dnešním 
25 %. Přezkum možností zdanění tabáku. 

Cíl: Redukce spotřeby alkoholických nápojů včetně mož-
nosti zvýšení daní na alkoholické nápoje – do roku 2025 
dosáhnout relativního snížení škodlivého užívání al-
koholu nejméně o 10 %. Přezkum možností zdanění 
alkoholických nápojů, přezkum pravidel reklamy na 
alkoholické nápoje. 

Cíl: Posílení podpory zdravé a vyvážené stravy, a to včetně 
redukce spotřeby červeného a zpracovaného masa. 
Snížení přítomnosti karcinogenních kontaminujících 
látek v potravinách stanovením maximálních limitů 
pro tyto látky. Přezkum daňových možností s cílem 
posílit spotřebu zdravých potravin. Přezkum pravidel 
propagačních programů pro zemědělsko-potravinářské 
komodity. 

Cíl: Marketing a reklama – revize směrnice o audiovizuál-
ních mediálních službách, včetně zpráv o obchodních 
sděleních týkajících se nezdravých potravin a nápojů. 

Cíl: Zpracování studie mapující fiskální opatření a cenovou 
politiku v oblasti cukrů, nealkoholických a alkoholic-
kých nápojů. 

Cíl: Zavedení nebo zpřísnění limitů pro koncentrace někte-
rých znečišťujících látek v povrchových nebo podzem-
ních vodách, které mohou přispívat k výskytu rakoviny, 
a to i prostřednictvím konzumace ryb a měkkýšů (podle 
rámcové směrnice o vodě).
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Akční plán pro  
ekologické zemědělství

 ⟶ Březen 2021

Cíl: Podpořit produkci a spotřebu ekologických zeměděl-
ských produktů.

Cíl: Posílit propagaci evropské ekologické produkce v rámci 
propagačních programů pro zemědělsko-potravinářské 
komodity.

Cíl: Alespoň 25 % zemědělské půdy musí být do roku 2030 
obhospodařováno v režimu ekologického zemědělství.

Cíl: Výrazně zvýšit podíl ekologické akvakultury.

Cíl: Posílit podporu biopotravin v rámci zelených veřejných 
zakázek, ve veřejném stravování, ve školách, či veřej-
ných institucích.

Cíl: Posílit důraz na biopotraviny ve školních programech 
Mléko a Ovoce do škol.

Cíl: Zaměřit se na problematiku potravinových podvodů 
a posílení důvěry spotřebitelů. Posílení dohledatelnosti.

Cíl: Zlepšit organizaci dodavatelského potravinového 
řetězce.

Cíl: Posílit lokální zpracování, zpracování v malém rozsahu, 
a krátké dodavatelské obchodní cykly.

Cíl: Přijmout iniciativu na podporu produkce řas v EU 
a na podporu odvětví řas v EU s cílem zajistit dodávky 
řas jako alternativní krmné suroviny pro ekologické 
zemědělství. 

Cíl: Provést studii o skutečné ceně potravin, včetně úlohy 
zdanění, s cílem vypracovat další doporučení. 

Cíl: Podpora přísnějších opatření v boji proti podvodným 
praktikám prostřednictvím katalogů sankcí.

Cíl: Vývoj databáze všech certifikovaných operátorů v ev-
ropském ekologickém potravinovém dodavatelském 
řetězci, později pak i u příslušných operátorů ze třetích 
zemí.

Cíl: Revize právních předpisů pro welfare zvířat – ekologic-
ké zemědělství by mělo zůstat modelem pro ochranu 
dobrých životních podmínek zvířat a mělo by pro spo-
třebitele znamenat záruku, že se zvířaty bude v celém 
řetězci dobře zacházeno a že budou moci plnit své při-
rozené potřeby a chování, ať už na úrovni farmy nebo 
během přepravy, protože zvířata by měla být ušetřena 
jakékoli bolesti, strachu nebo utrpení, kterým se lze 
vyhnout, a to i v okamžiku porážky.

Cíl: Přijmout rámec pro biologicky kompostovatelné a bio-
logicky rozložitelné (odbouratelné) plasty. 

Akční plán pro nulové 
znečištění 

 ⟶ Květen 2021

Cíl: Zlepšení kvality ovzduší tak, aby se snížil počet předčas-
ných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší o 55 %.

Cíl: Zlepšení kvality vody snížením množství odpadu, plas-
tového odpadu v moři (o 50 %) a mikroplastů uvolňo-
vaných do životního prostředí (o 30 %).

Cíl: Zlepšení kvality půdy snížením úbytku živin a používání 
chemických pesticidů o 50 %.

Cíl: Snížit počet lidí trpících chronickým obtěžováním 
hlukem z dopravy o 30 %.

Cíl: Výrazně snížit produkci odpadů a o 50 % snížit objem 
zbytkového komunálního odpadu.

Cíl: Snížení emisí tak, aby se do roku 2030 snížil počet su-
chozemských a sladkovodních ekosystémů, kde eu-
trofizace způsobená znečištěním ovzduší ohrožuje 
biologickou rozmanitost, o 25 %.

Cíl: Zajistit, aby do roku 2030 bylo 75 % půdy zdravé, a to 
i díky specifickému cíli zaměřenému na snížení znečiš-
tění půdy a posílení její obnovy.

Cíl: Zajistit, aby do roku 2050 znečištění půdy již nepřed-
stavovalo zdravotní ani environmentální riziko.

Cíl: Evropská komise se zabývá i problematikou emisí 

čpavku, aktuálně vyhodnocuje, zda bude nutné před-
ložit legislativu, která by stanovovala závazné cíle v ob-
lasti redukce emisí čpavku zejména v sektoru intenzivní 
živočišné výroby. Zavedena by mohla být rovněž nová 
právně závazná pravidla pro nakládání s hnojem.

Dlouhodobá vize pro 
venkovské oblasti

 ⟶ Červen 2021

Cíl: Do roku 2030 zajistit, aby veřejné služby byly plně do-
stupné všem online.

Cíl: Evropské finanční prostředky z EZFRV, EFRR, ESF+ 
a Nástroje pro propojení Evropy (CEF), RRF, jakož i vni-
trostátní a soukromé finanční prostředky by měly spo-
lupracovat na investicích do infrastruktury, technologií 
a lidí. Tyto investice přispějí k dosažení cíle 100% pokrytí 
rychlým širokopásmovým připojením ve venkovských 
oblastech do roku 2025.

Cíl: Do roku 2030 by měly být všechny evropské domácnosti 
pokryty gigabitovou sítí a všechny obydlené oblasti 5G.

Cíl: Podpora opatření v oblasti klimatu na rašeliništích pro-
střednictvím uhlíkového zemědělství. Iniciativy uhlíko-
vého zemědělství by mohly být dalším zdrojem příjmů 
pro jejich zemědělce a lesníky, kteří by byli odměňováni 
za sekvestraci uhlíku.

Cíl: Zpracování studie o využívání půdy v souvislosti s udr-
žitelným zemědělstvím.

Cíl: Digitalizace zemědělského sektoru – SZP a program 
Horizont Evropa budou i nadále podporovat digitali-
zaci zemědělství prostřednictvím vzdělávacích, pora-
denských a inovačních akcí v rámci SZP a financová-
ním rozsáhlých pilotních projektů v rámci programu 
Horizont 2020 a akcí v oblasti výzkumu a inovací v rámci 
programu Horizont Evropa.

Sdělení evropské 
komise: konec doby 
klecové

 ⟶ Červen 2021

Cíl: Zákaz klecových chovů pro nosnice, prasnice, telata, 
králíky, kuřice, brojlery, křepelky, kachny, a husy, a to 
od roku 2027. 

Cíl: Zvážení zavedení celoevropského značení dobrých ži-
votních podmínek zvířat, aby se zlepšil přenos hodnot 
v potravinovém řetězci.

Cíl: Zpracování vědeckých posouzení zákazu klecí pro dru-
hy a kategorie zvířat, na které se vztahuje občanská 
iniciativa Konec doby klecové (viz první cíl). 

Balíček Fit For 55  
(legislativní návrhy)

 ⟶ Červenec 2021

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích: 

Cíl: Řešení rizika úniku uhlíku v zájmu boje proti změně 
klimatu snížením emisí skleníkových plynů v EU a na 
celém světě.

Cíl: Zabránit přesouvání výroby do třetích zemí a předchá-
zet unikání uhlíku.

Cíl: Podporovat výrobce ve třetích zemích, kteří vyvážejí 
do EU, aby zaváděli nízkouhlíkové technologie.

Cíl: Zavedení systému certifikace, který by potvrzoval od-
povídající množství emisí obsažených ve zboží dová-
ženém do EU. 

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie: 

Cíl: Dostatečně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na ko-
nečné spotřebě energie. 

Cíl: Zajistit, aby obnovitelné zdroje energie, zejména vyro-
bené z lesní biomasy, byly udržitelné.
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Cíl: Zvýšit závazný cíl pro obnovitelné zdroje energie na 
úrovni EU na 40 % do roku 2030.

Cíl: Posílení spotřeby pokročilých biopaliv na 2,2  % 
v dopravě. 

Cíl: Zákaz získávání dřevní biomasy pro výrobu energie 
z primárních lesů, rašelinišť, a mokřadů, povoleno by 
mělo být její získávání pouze z lesů s vysokou biologic-
kou rozmanitostí.

Nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy 
a lesnictví: 

Cíl: Posílení opatření ke zvýšení odstraňování (sekvestraci) 
uhlíku.

Cíl: Posílení sekvestrace uhlíku z 225 milionů tun uhlíku na 
310 milionů tun uhlíku skrze národní cíle. 

Nařízení o sdílení úsilí: 

Cíl: Dosáhnout do roku 2030 snížení emisí skleníkových 
plynů alespoň o 55 % a docílit do roku 2050 klimatic-
ké neutrality prostřednictvím monitorování pokroku 
a kontroly plnění závazků členských států v oblasti 
snižování emisí podle návrhu, aby se v celé EU dosáhlo 
40 % snížení emisí skleníkových plynů v odvětvích ESR 
ve srovnání s rokem 2005 způsobem, který je spraved-
livý, nákladově efektivní a zajišťuje integritu životního 
prostředí.

Cíl: Redukce metanu – krmné přísady a optimalizované 
koncepce krmení, stejně jako šlechtitelské programy 
zaměřené na zdraví, dlouhověkost a plodnost, mohou 
podle Komise při nízkých nákladech výrazně snížit emi-
se metanu ze střevní fermentace. Kromě toho může 
hospodaření s hnojem a využití anaerobní digesce zví-
řecích exkrementů nákladově efektivně snížit produkci 
metanu z chovu zvířat.

Strategie EU pro 
lesnictví

 ⟶ Červenec 2021

Cíl: Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém 
mixu členských států. 

Cíl: Minimalizace využívání celých stromů pro výrobu ener-
gie, ať už pocházejících z EU nebo z dovozu.

Cíl: Ochrana alespoň 30 % rozlohy lesů EU, z čehož 10 % 
rozlohy EU by mělo spadat pod přísnou právní ochranu 
(v těchto oblastech úplný zákaz produkčních činností).

Cíl: Do roku 2030 vysadit nejméně 3 miliardy dalších stro-
mů při plném respektování ekologických zásad.

Cíl: Větší zapojení občanů a komunit do monitoringu vysa-
zených stromů, a to prostřednictvím webových stránek 
MapMyTree.

Cíl: Pro výrobu výrobků s krátkou životností a také k výrobě 
energie by se mělo používat dřevo, které není vhodné 
pro výrobu materiálů a výrobků s dlouhou životností, 
a druhotná dřevní biomasa, jako jsou vedlejší produkty 
z pil, zbytky a recyklované materiály.

Příloha II: přehled veškerých 
iniciativ plánovaných ze strany 
komise v rámci Evropské zelené 
dohody 
(pozn.: k datu vydání tohoto Almanachu)

ROK INICIATIVA STRATEGIE

OD 2020

Od 2020 Komise zahájí a bude financovat cyklus Lepší odborné přípravy pro bezpečnější potraviny (BTSF) 
počínaje rokem 2020 s cílem posílit odborné znalosti v členských státech při posuzování žádostí 
týkajících se mikroorganismů a jiných biopesticidů

Směrnice 
o PPPs a MLR

Od 2020 Evropská komise začne zkoumat praktická řešení pro integraci nových účinných látek s různými 
vlastnostmi do příloh stávajícího nařízení o MLR, které bylo určeno hlavně pro jednotlivé chemic-
ké látky

Směrnice 
o PPPs a MLR

Od 2020 Vedoucí úsilí o dosažení globální dohody o plastech Oběhové 
hospodářství

Od 2020 Komise bude:

 — pomáhat zajistit udržitelné využívání a hospodaření s vodou napříč odvětvími (přidělování 
vodních zdrojů a povolení k využívání vodních zdrojů);

 — přispívat ke snížení spotřeby vody zvýšením požadavků na úsporu vody, mj. podporou širší-
ho využívání plánů řízení sucha a udržitelného hospodaření s půdou a využívání půdy;

 — přispívat k zajištění stabilního a bezpečného zásobování pitnou vodou podporou začlenění 
rizik změny klimatu do analýz rizik vodního hospodářství

Strategie EU 
pro přizpůso-
bení se klimatu
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ROK INICIATIVA STRATEGIE

Od 2020 Komise bude:

 — stimulovat regionální a přeshraniční spolupráci a ve spolupráci s členskými státy posilovat 
pokyny pro národní strategie pro přizpůsobení se klimatu;

 — zdokonalovat monitorování, podávání zpráv a hodnocení přizpůsobení se klimatu pomocí 
harmonizovaného rámce norem a ukazatelů;

 — poskytovat nástroje hodnocení projektů ex ante, aby bylo možné lépe identifikovat přínosy 
a pozitivní dopady na ekonomiku projektů přizpůsobení a prevence;

 — aktualizovat své pokyny ke zlepšování právní úpravy a aktualizovat soubor nástrojů, aby lépe 
odrážel zásady soudržnosti politiky v oblasti řízení rizik v oblasti klimatu

Strategie EU 
pro přizpůso-
bení se klimatu

Od 2020 Komise bude: 

 — vyvíjet způsoby, jak měřit potenciální dopad rizik souvisejících s klimatem na veřejné finance, 
vyvíjet nástroje a modely pro zátěžové testy klimatu a zapojí se do diskusí s členskými stá-
ty o tom, jak lépe zohlednit změnu klimatu ve vnitrostátních zprávách a fiskálních rámcích;

 — zkoumat a diskutovat s členskými státy o opatřeních ke zmírnění fiskálního dopadu událostí 
souvisejících s klimatem a ke snížení rizik fiskální udržitelnosti;

 — společně s členskými státy prozkoumá, zda a do jaké míry by programy stability a konvergenční 
programy mohly mít vliv na rozměr přizpůsobení se změně klimatu;

 — prosazovat lepší koordinaci a doplňkovost operací po mimořádných událostech po katastro-
fách a obnovy podporovaných z Fondu solidarity Evropské unie a dalších fondů EU s cílem 
podpořit zásadu „budovat lépe“.

Strategie EU 
pro přizpůso-
bení se klimatu

Od 2020 Komise zintenzivní monitorování koncentrací a účinků látek na životní prostředí. Komise v přípa-
dech, kdy to bude považováno za nutné, stanoví závazky a povinnosti v rozhodnutích o schválení ke 
sledování přítomnosti účinných látek ve složkách životního prostředí. Kromě toho Komise prozkoumá 
možnost zvýšit monitorování koncentrací v půdě zahrnutím pesticidů do průzkumu o využívání půdy 
a průzkumu oblasti pokrytí (LUCAS) provedeného v rámci EU

Směrnice 
o PPPs a MLR

Od 2020 Komise bude i nadále usilovat o aktualizaci pokynů pro metodiku posuzování rizik, včetně zvážení, 
zda jsou zahrnuty všechny vhodné necílové druhy, s cílem držet krok s vědeckým pokrokem. Komise 
vyzývá členské státy a EFSA ke spolupráci

Směrnice 
o PPPs a MLR

Od 2020 Komise bude pravidelně aktualizovat stávající pokyny pro extrapolaci MLR, aby se usnadnilo sta-
novení MLR pro minoritní plodiny

Směrnice 
o PPPs a MLR

Od 2020 Komise posílí harmonizovaný ukazatel rizika 2 zřízený podle směrnice o udržitelném využívání 
pesticidů s cílem zohlednit oblast, na kterou se používají PPPs v rámci mimořádných povolení

Směrnice 
o PPPs a MLR

Od 2020 Komise zvýší dostupnost základních látek, např. vyjasněním postupů a lhůt pro jejich schválení 
a přezkoumáním možností poskytnout přímější informace o jejich užitečnosti v ochraně rostlin

Směrnice 
o PPPs a MLR

Od 2020 Komise prozkoumá možnosti povolování přijetí specifických MLR stanovených v jiném právním 
rámci (např. Pro látky používané také jako veterinární léčivé přípravky) a které jsou pro spotřebitele 
bezpečné, a bude podporovat probíhající diskuse na úrovni EU a na mezinárodní úrovni s cílem 
vyvinout harmonizovaný a koordinovaný postup pro posuzování expozice

Směrnice 
o PPPs a MLR

ROK INICIATIVA STRATEGIE

Od 2020 Komise bude při posuzování žádostí o dovozní tolerance pro látky, které již nejsou v EU schváleny, 
přihlížet k environmentálním aspektům, za současného dodržování pravidel Světové obchodní or-
ganizace (WTO). Bude-li to považováno za nutné, zváží Komise revizi nařízení o MLR s cílem posílit 
jeho environmentální rozměr a provést příslušná sladění s postupem schvalování pesticidů

Směrnice 
o PPPs a MLR

Od 2020 Komise bude i nadále spolupracovat s členskými státy a EFSA na zlepšení koordinace mezi postu-
pem pro obnovení schvalování účinných látek a procesem přezkumu MLR, aby se zvýšila účinnost 
a zabránilo se překrývání nebo protichůdným výsledkům

Směrnice 
o PPPs a MLR

Q2 & Q3 & Q4 2021

Od 2021 Pokud jde o informace a komunikaci, Komise se počínaje rokem 2021 více zaměří na posílení důrazu 
na ekologické zemědělství v kontextu témat, na která se vztahuje každoroční výzva k předkládání 
návrhů týkajících se informačních opatření v rámci SZP

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

Od 2021 Pokud jde o informace a komunikaci, Komise identifikuje hlavní příležitosti pro informování o ekolo-
gickém zemědělství a biopotravinách, zejména v členských státech, kde je poptávka pod průměrnou 
úrovní EU, a to ve spolupráci s Evropským parlamentem a dalšími orgány, jako je Evropský hospodářský 
a sociální výbor, Výbor regionů a zastoupení Komise v členských státech

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

0d 2021 Digitální budoucnost venkova – propojení venkovských oblastí pomocí internetového připojení 5G Vize pro ven-
kovské oblasti

0d 2021 Digitalizace zemědělského sektoru – SZP a program Horizont Evropa budou i nadále podporovat 
digitalizaci zemědělství prostřednictvím vzdělávacích, poradenských a inovačních akcí v rámci 
SZP a financováním rozsáhlých pilotních projektů v rámci programu Horizont 2020 a akcí v oblasti 
výzkumu a inovací v rámci programu Horizont Evropa

Vize pro ven-
kovské oblasti

Od 2021 Pokud jde o propagační programy, Komise bude i nadále zajišťovat ambiciózní rozpočet v propagační 
politice EU na podporu spotřeby ekologických produktů, který je v souladu s ambicemi, politikou 
a opatřeními strategie Farm to Fork a evropským plánem boje proti rakovině. Od roku 2021 Komise 
bude přidělovat zvýšený rozpočet v rámci ročních pracovních programů pro propagační politiku 
s cílem zvýšit povědomí spotřebitelů o ekologických produktech a stimulovat jejich poptávku; zin-
tenzivňovat podporu ekologických produktů EU na vybraných trzích ve třetích zemích, například 
prostřednictvím účasti na veletrzích ve spolupráci s členskými státy; zvyšovat povědomí o exportních 
příležitostech pro ekologické producenty z EU, aby mohli využívat EU síť dohod o volném obchodu 
a dohod o rovnocennosti; a stimulovat viditelnost odvětví prostřednictvím ocenění reflektujících 
vynikající výsledky ekologického odvětví v potravinovém dodavatelském řetězci

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství
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Od 2021 Komise od roku 2021 posílí boj proti podvodným praktikám, zejména zajistí důkladný dohled nad 
kontrolními systémy v členských státech a třetích zemích; posílí spolupráci se správami členských 
států a třetími zeměmi uznanými za rovnocenné, bude se spoléhat mimo jiné na jejich prostředky 
a výsledky předchozích auditů; pomůže členským státům při vývoji a provádění politiky prevence 
podvodů v sektoru ekologického zemědělství a biopotravin prostřednictvím cílených seminářů 
za účelem sdílení získaných zkušeností a osvědčených postupů; bude spolupracovat se sítí EU pro 
boj proti potravinovým podvodům a Europolem při analýze odvětví s cílem předcházet podvodům 
a posílit koordinaci vyšetřování; posílí spolupráci s příslušnými orgány a donucovacími orgány ve 
třetích zemích za účelem výměny informací o ekologickém obchodu a podvodech; bude podporovat 
členské státy prostřednictvím pokynů (vodítek) k posílení kontroly dovozu na hranicích; bude pod-
porovat přísnější opatření v boji proti podvodným praktikám prostřednictvím katalogů sankcí; zavede 
opatření k informování spotřebitelů a / nebo ke stažení z trhu u těch produktů, u nichž je zjištěna 
podvodná praktika; a vyvine systémy včasného varování využívající umělou inteligenci pro těžbu 
údajů v EU (např. systém správy informací pro úřední kontroly - IMSOC) a z databází členských států

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

Od 2021 Komise od roku 2021 na základě analýz již realizovaných v rámci akčního plánu z roku 2014 a v návaz-
nosti na doporučení Evropského účetního dvora vyvine databázi všech certifikovaných operátorů 
v evropském ekologickém potravinovém dodavatelském řetězci, později pak i u příslušných operátorů 
ze třetích zemí; bude podporovat zápis příslušných orgánů a kontrolních subjektů do digitálního 
systému osvědčení o inspekci v systému TRACES. Tento bezpapírový proces sníží administrativní 
zátěž a riziko padělání dokumentů; a bude koordinovat pravidelné cvičení sledovatelnosti ekologic-
kých produktů ve spolupráci s členskými státy, jejich kontrolními orgány a třetími zeměmi, zejména 
u případů podezření na podvod s potravinami

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

Od 2021 Komise od roku 2021 po konzultaci se zástupci organizací producentů a dalšími zúčastněnými stra-
nami provede analýzu stupně organizace dodavatelských řetězců v ekologickém sektoru a určí 
způsoby, jak ji zlepšit; a prozkoumá zákonnou možnost založení konkrétních organizací producentů 
v sektoru ekologického zemědělství (případně připojení se k nim) a případně vyzve členské státy, 
aby k tomuto účelu přidělovaly finanční prostředky

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

Od 2021 Komise usnadní uvádění pesticidů obsahujících biologické účinné látky na trh a zajistí intenzivnější 
posuzování rizik pesticidů pro životní prostředí. Bude usilovat o zkrácení délky trvání postupu 
povolování pesticidů členskými státy

Farm to Fork

Q2 2021 Akční plán pro nulové znečištění (12. 5. 2021) – Komise v návaznosti na akční plán přezkoumá mož-
nosti nastavení limitů pro emise čpavku z živočišné výroby

Akční plán 
pro nulové 
znečištění 

Q2 2021 Konec doby klecové (30. 6. 2021) – Evropská komise v návaznosti na Konec doby klecové zváží zákaz 
klecových chovů po roce 2027 (viz navazující iniciativy níže)

Konec doby 
klecové

Q2 2021 FIT FOR 55 (14. 7. 2021) Návrhy na revizi příslušných legislativních opatření s cílem dosáhnout vyšší 
míry ambice v oblasti klimatu v návaznosti na přezkum legislativy pro LULUCF, REDII, ETS, ESR, a další

Evropská 
zelená dohoda 
(EZD)

Q3 2021 Hlasování ve výboru COMAGRI a  COMENVI ke kompromisním návrhům Farm to Fork –  
9–10. 9. 2021

Farm to Fork

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke stanovisku k Farm to Fork (pravděpodobně říjen) Farm to Fork

ROK INICIATIVA STRATEGIE

Q3 2021 Hlasování ve výboru COMENVI ke stanovisku EP ke strategii EU pro metan – 20–21. 9. 2021 Strategie pro 
metan

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke stanovisku EP ke strategii pro metan (pravděpodobně říjen / listopad 2021) Strategie pro 
metan

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke schválení dohody ke Společné zemědělské politice (září, pravděpodobněji 
říjen 2021)

SZP

Q3 2021 Určit nejlepší způsoby pro stanovení minimálních povinných kritérií pro veřejné zakázky na udrži-
telné potraviny s cílem propagovat zdravé a udržitelné stravování, včetně ekologických produktů, 
ve školách a veřejných institucích

Farm to Fork

Q3 2021 Zveřejnění posouzení dopadů revize směrnice o obalech a obalových odpadech (včetně návrhu na 
označování opětovně použitelných obalů)

Oběhové 
hospodářství

Q3 2021 Veřejná konzultace k novým šlechtitelským technikám Farm to Fork

Q4 2021 Předložení legislativních návrhů pro prevenci odlesňování v dodavatelských řetězcích (pravděpo-
dobně září)

Farm to Fork

Q4 2021 Předložení iniciativy EU týkající se nízkouhlíkového zemědělství, včetně předložení Sdělení: 
Změna klimatu – obnova udržitelných uhlíkových cyklů. Cílem této iniciativy je podpořit rozvoj 
udržitelných řešení pro pohlcování uhlíku. Její součástí bude akční plán na podporu uhlíkové-
ho zemědělství a vytvoření regulačního rámce, který bude upravovat certifikaci odstraňování 
uhlíku. Zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13066- 
Zmena-klimatu-obnova-udrzitelnych-uhlikovych-cyklu_en

Farm to Fork

Q4 2021 Předložení legislativních návrhů pro zelená tvrzení (pravděpodobně 14. 12. 2021) Farm to Fork

Q4 2021 Návrh na revizi nařízení o doplňkových látkách, aby se snížil dopad chovu hospodářských zvířat na 
životní prostředí

Farm to Fork

Q4 2021 Vypracovat pohotovostní plán pro zajištění dodávek potravin a potravinového zabezpečení Farm to Fork

Q4 2021 Revize příslušných prováděcích nařízení rámce pro přípravky na ochranu rostlin, aby se usnadnilo 
uvádění přípravků na ochranu rostlin obsahujících biologické účinné látky na trh

Farm to Fork

Q4 2021 Zahájit iniciativy na podporu změny složení zpracovaných potravin, včetně stanovení maximálního 
obsahu pro určité živiny

Farm to Fork

Q4 2021 Komise bude poskytovat poradenství a technické pokyny k rozvoji režimu plateb za ekosystémové 
služby, a to do listopadu 2021.

Strategie EU 
pro lesnictví

Q4 2021 Evropská komise zahájila studii o opatřeních a nástrojích SZP, které podporují dobré životní podmínky 
zvířat a snižování používání antimikrobiálních látek. Očekává se, že bude dokončena v říjnu 2021

Konec doby 
klecové

Q4 2021 Evropská komise rovněž zkoumá možnosti zavedení celoevropské značky dobrých životních pod-
mínek zvířat, aby se zlepšil přenos hodnot v potravinovém řetězci. Za tímto účelem zřídila zvláštní 
podskupinu platformy EU pro dobré životní podmínky zvířat a zahájila studii o označování dobrých 
životních podmínek zvířat. Výsledky této studie jsou očekávány v roce 2021

Konec doby 
klecové



94 Přílohy 95

ROK INICIATIVA STRATEGIE

Q4 2021 Předložení strategie EU pro půdu (pravděpodobně 22. 12. 2021) Biodiverzita / 
Farm to Fork

Do konce 
2021

Evropská komise objasní ustanovení nařízení o MLR a poskytne členským státům pokyny, jak by 
se při rozhodování o vymáhání mohly zohlednit zpracovatelské faktory poskytované provozovateli 
potravinářských podniků

Směrnice 
o PPPs a MLR

Do konce 
2021

Revize biopaliv high I-LUC a jejich postupné vyloučení do roku 2030 Biodiverzita

Do konce 
2021

Revize a případné úpravy Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí Biodiverzita

Do konce 
2021

Akt v přenesené pravomoci v rámci nařízení o taxonomii s cílem zavést společnou klasifikaci 
ekonomických činností, které zásadním způsobem přispívají k ochraně a obnově biologické 
rozmanitosti a ekosystémů – zaměření na zemědělství (plus rovněž taxonomie se zaměřením na 
lesy a biopaliva, předloženo 21. 4. 2021)

Biodiverzita

Do konce 
2021

Legislativní návrh na iniciativu v oblasti politiky udržitelné produkce výrobků Oběhové 
hospodářství

Do konce 
2021

Přezkum za účelem posílení základních požadavků na obaly a snížení (nadměrného množství) obalů 
a odpadů z obalů (odhad Q4)

Oběhové 
hospodářství

Do konce 
2021

Omezení záměrně přidaných mikroplastů a opatření na neúmyslné uvolnění mikroplastů Oběhové 
hospodářství

Do konce 
2021

Právní rámec pro plasty na bázi biologických materiálů a biologicky rozložitelné nebo komposto-
vatelné plasty

Oběhové 
hospodářství

Do konce 
2021

Iniciativa k nahrazení jednorázových obalů, nádobí a příborů opakovaně použitelnými výrobky 
v potravinářských službách

Oběhové 
hospodářství

Do konce 
2021

Metodiky sledování a minimalizace přítomnosti látek vzbuzujících obavy v recyklovaných materiálech 
a výrobcích z nich vyrobených

Oběhové 
hospodářství

Do konce 
2021

Komise do konce roku 2021 navrhne právně závazný nástroj pro obnovu ekosystémů, včetně lesních 
ekosystémů (pravděpodobně 22. 12. 2021)

Strategie EU 
pro lesnictví

Do konce 
2021

Komise do konce roku 2021 vypracuje pokyny k definici primárních a starých lesů, včetně jejich 
definice, mapování, monitorování a přísné ochrany.

Strategie EU 
pro lesnictví

ROK INICIATIVA STRATEGIE

Q1 & Q2 2022

2021–2022 Návrh na revizi obchodních norem EU pro zemědělské produkty, produkty rybolovu a akvakultury, 
aby se zajistilo přijetí a dodávky udržitelných produktů

Farm to Fork

2021–2022 Posílit koordinaci při prosazování pravidel jednotného trhu a boji proti podvodům v potravinářství, 
mimo jiné zvážit širší využití vyšetřovacích kapacit úřadu OLAF

Farm to Fork

2021-2022 Legislativní iniciativy na posílení spolupráce prvovýrobců, aby se upevnilo jejich postavení v potra-
vinovém řetězci a nelegislativní iniciativy pro zlepšení transparentnosti

Farm to Fork

2021–2022 Povinné požadavky na obsah recyklovaného plastu a opatření na snížení plastového odpadu 
u klíčových produktů, jako jsou obaly, stavební materiály a vozidla

Oběhové 
hospodářství

2021–2024 Další snížení přítomnosti karcinogenních kontaminujících látek v potravinách stanovením maxi-
málních limitů pro více těchto kontaminujících látek

Plán EU pro boj 
proti rakovině

2021–2025 Zahájení Partnerství v rámci programu Horizont Evropa pro posuzování rizik chemických látek za 
účelem posílení kapacit EU v oblasti posuzování chemických rizik

Plán EU pro boj 
proti rakovině

2021–2025 Vytvořit „beztabákovou generaci“: revizí 

1) směrnice o tabákových výrobcích; 

2) směrnice o zdanění tabáku a 

3)  právního rámce pro přeshraniční nákupy tabáku soukromými osobami s ohledem na legislativní 
návrhy a 

4) aktualizace doporučení Rady o nekuřáckém prostředí; 

5) podpory členských států při plném provádění Rámcové úmluvy o kontrole tabáku

Plán EU pro boj 
proti rakovině

2021–2025 Intenzivnější podpora EU poskytovaná členským státům a zúčastněným stranám při zavádění osvěd-
čených postupů a budování kapacit ke snížení škod souvisejících s alkoholem: 

1)  přezkum legislativy EU týkající se zdanění alkoholu a přeshraničních nákupů alkoholických výrobků; 

2)  návrh povinného označování seznamu složek a výživových údajů na etiketách alkoholických 
nápojů, jakož i zdravotních varování; 

3) podpora členských států při realizaci krátkých intervencí založených na důkazech; 

4)  snížení vystavení mladých lidí online reklamě na alkoholické nápoje prostřednictvím sledování 
provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Plán EU pro boj 
proti rakovině

2021–2025 1) přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách; 

2) návrh povinného harmonizovaného výživového označování na přední straně obalu; 

3)  zpráva Komise o provádění ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních službách, včetně 
ustanovení o obchodních sděleních týkajících se nezdravých potravin a nápojů; 

4)  vypracování a provádění pokynů ke kodexům správné praxe týkajícím se omezení marketingu 
nezdravých potravinářských výrobků zaměřeného na děti, včetně online marketingu, a to pro-
střednictvím ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních službách a společné akce pro 
provádění osvědčených postupů v oblasti výživy (“Best ReMap”); 

5)  zveřejnění studie mapující fiskální opatření a cenovou politiku v oblasti cukrů a nealkoholických 
a alkoholických nápojů

Plán EU pro boj 
proti rakovině
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ROK INICIATIVA STRATEGIE

2022 Akční plán pro integrované řízení živin Biodiverzita

2022 Cíle snižování odpadu pro specifické zdroje vzniku odpadů a další opatření k předcházení vzniku 
odpadů

Oběhové 
hospodářství

2022 Harmonizovaný model EU pro tříděný sběr odpadu a označování s cílem usnadnit tříděný sběr Oběhové 
hospodářství

2022 Komise vypracuje studii o využívání půdy v souvislosti s udržitelným zemědělstvím a posoudí, jak 
může dále motivovat k optimálnímu územnímu plánování

Vize pro ven-
kovské oblasti

2022 Komise zahájí studii o pracovních podmínkách sezónních pracovníků v zemědělství. Bude se zabý-
vat obecnou situací jejich pracovních podmínek v EU a zaměří se na identifikaci platných pravidel 
a předpisů

Vize pro ven-
kovské oblasti

2022 Komise bude počínaje rokem 2022 nepřetržitě shromažďovat údaje o environmentálních, ekono-
mických a sociálních výhodách ekologického zemědělství a informovat občany, včetně zeměděl-
ců, o těchto výhodách skrze posílené využívání sociálních médií

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 Za účelem stimulace větší preference biopotravin ve veřejných jídelnách Komise společně se 
zúčastněnými stranami a členskými státy začlení ekologické produkty do minimálních povinných 
kritérií pro zadávání veřejných zakázek na udržitelné potraviny, která mají být vypracována jako 
součást legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy do roku 2023

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 V rámci SZP po roce 2020 Komise počínaje rokem 2022 bude podporovat výměnu osvědčených 
postupů na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni umožňující poskytovatelům vzdělávání (např. tech-
nické školy, univerzity) rozvíjet kurzy ekologického zemědělství jakožto součásti obecného vzdělá-
vacího programu a představit inovativní řešení zaměřená na ekologický sektor (výroba, zpracování, 
maloobchod a spotřeba). Budou vytvořeny sítě demonstračních farem EU zaměřené na konkrétní 
témata na podporu participativního přístupu (šíření). Osvědčené postupy a synergie s projekty EIP-
-AGRI budou podporovány prostřednictvím budoucí sítě SZP

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 Komise bude od roku 2022 zvyšovat povědomí a poskytovat lepší informace o „skupinové certifi-
kaci“, což umožní malým zemědělcům sdílet náklady a administrativní zátěž certifikace v souladu 
s nařízením 2018/848 o ekologické produkci

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 Jelikož ekologické zemědělství může zlepšit sociální začlenění ve venkovských oblastech a zároveň 
podpořit důstojné pracovní a životní podmínky, Komise bude od roku 2022 pomáhat členským stá-
tům při navrhování opatření pro ekologické zemědělství ve venkovských oblastech, která podpo-
rují rovnost žen a mužů a zaměstnanost mladých lidí, což by mohlo zahrnovat i sdílení osvědčených 
postupů

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 Komise má v úmyslu prozkoumat prostředky na podporu aplikace doplňkových látek vyráběných 
bez GMM, krmiv založených na bázi hmyzu a mořských krmných zásob; a v roce 2022 přijmout inici-
ativu na podporu produkce řas v EU a na podporu odvětví řas v EU s cílem zajistit dodávky řas jako 
alternativní krmné suroviny pro ekologické zemědělství

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

ROK INICIATIVA STRATEGIE

2022 Komise má v úmyslu od roku 2022 podporovat výzkum a inovace týkající se alternativních zdrojů 
živin, chovu a dobrých životních podmínek zvířat v akvakultuře; podporovat investice do upra-
vených polykultur a multitrofických systémů akvakultury; a podporovat líhně a jesle pro zárodky 
a mláďata z ekologického zemědělství; a určit a případně řešit konkrétní překážky růstu ekologické 
akvakultury v EU

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 Počínaje rokem 2022 bude Komise, v návaznosti na připravované nařízení o biopesticidech, a pro-
střednictvím posílených zemědělských poradenských služeb, zejména AKIS, podporovat používání 
alternativních přípravků na ochranu rostlin, jako jsou přípravky obsahující biologicky účinné látky

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2022 Komise zveřejní studii mapující fiskální opatření a cenové politiky zaměřené na cukr, nealkoholické 
slazené nápoje a alkoholické nápoje. Komise zváží možnosti předložení nových návrhů daní na cukr 
a nealkoholické nápoje

Farm to Fork

2022 Návrh povinného označování seznamu složek a výživových údajů na etiketách alkoholických nápojů, 
jakož i zdravotních varování

Plán EU pro boj 
proti rakovině

2022 V roce 2022 Komise realizuje posouzení implementace Směrnice o audiovizuálních mediálních služ-
bách, zaměří se na propagaci nezdravých potravin a nápojů, revidovány budou propagační programy

Plán EU pro boj 
proti rakovině

2022 Omezení/zákaz nejnebezpečnějších chemických látek obsažených v materiálech určených pro 
styk s potravinami (PFAS, oxid titaničitý)

Strategie EU 
pro chemické 
látky

Q1 2022 Komise do 1. čtvrtletí roku 2022 vypracuje pokyny pro zalesňování a obnovu lesů šetrné k biologické 
rozmanitosti

Strategie EU 
pro lesnictví 

Q2 2022 Komise vypracuje definici a přijme pokyny pro přírodě blízké lesnické postupy, a to do 2. čtvrtletí 
roku 2022

Strategie EU 
pro lesnictví

Q2 2022 Návrh na revizi nařízení o zemědělské účetní datové síti, aby byla změněna na datovou síť pro udr-
žitelnost zemědělských podniků s cílem přispět k přejímání udržitelných zemědělských postupů 
v širokém měřítku

Farm to Fork

Q2 2022 Komise bude pokračovat v práci na dosažení plné implementace systému řízení aplikací přípravků na 
ochranu rostlin (PPPAMS) pro všechna povolení a zajistí jeho povinné použití v prováděcím nařízení

Směrnice 
o PPPs a MLR

Q2 2022 Návrh na revizi směrnice o udržitelném používání pesticidů s cílem výrazně omezit používání pesticidů, 
jejich rizika a závislost na nich a posílit integrovanou ochranu rostlin; Komise podpoří rozsáhlejší vyu-
žívání bezpečných alternativních způsobů ochrany sklizně před škodlivými organismy a chorobami; 
posíleny budou Harmonizované ukazatele rizika v rámci Směrnice o udržitelném používání pesticidů

Biodiverzita

Q2 2022 První čtení v Evropském parlamentu: návrh revize směrnice o obalech a obalových odpadech Oběhové 
hospodářství
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ROK INICIATIVA STRATEGIE

Q3 & Q4 2022

Q4 2022 Zavést výživové profily, aby se omezila propagace potravin s vysokým obsahem soli, cukrů a/nebo tuků Farm to Fork

Q4 2022 Návrh na revizi právních předpisů EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami, aby 
se zlepšila bezpečnost potravin, chránilo se zdraví občanů a omezila se environmentální stopa 
tohoto odvětví

Farm to Fork

Q4 2022 Návrh harmonizovaného povinného vyznačování nutričních (výživových) údajů na přední straně 
balení, aby se spotřebitelé mohli při výběru potravin rozhodovat s ohledem na zdraví

Farm to Fork

Q4 2022 Návrh vyžadovat označení původu u některých produktů Farm to Fork

Q4 2022 Návrh na revizi pravidel EU týkajících se vyznačování data (data spotřeby a data minimální trvanlivosti) Farm to Fork

Q4 2022 Schválení legislativního aktu k obalům a obalovým odpadům Oběhové 
hospodářství

Konec 2022 Komise doplní revizi právních předpisů o reprodukčním materiálu lesních dřevin o opatření na 
podporu produkce a uvádění na trh reprodukčního materiálu lesních dřevin vhodného pro budoucí 
klimatické podmínky, a to do konce roku 2022

Strategie EU 
pro lesnictví 

Konec 2022 Evropský úřad pro bezpečnost potravin – v současné době úřad EFSA vypracovává další vědecká 
posouzení zákazu klecí pro druhy a kategorie zvířat, na které se vztahuje občanská iniciativa Konec 
doby klecové. K dispozici v letech 2022 a 2023

Konec doby 
klecové

Konec 2022 Evropská komise v současné době provádí hodnocení (kontrolu způsobilosti) dobrých životních 
podmínek zvířat v EU. Toto hodnocení by mělo být dokončeno v roce 2022

Konec doby 
klecové

Konec 2022 Komise předloží legislativní návrhy pro certifikaci uhlíkového zemědělství FitFor55

2022–2023 Přijetí legislativy EU k zeleným tvrzením Farm to Fork

2022–2023 Přijetí legislativy EU k odlesňování Farm to Fork

ROK INICIATIVA STRATEGIE

Q1 & Q2 2023

2023 Návrh legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy Farm to Fork

2023 Návrh na revizi nařízení o statistice pesticidů, aby se doplnily nedostatky v údajích a podpořila se 
tvorba politik založená na důkazech

Farm to Fork

2023 Návrh cílů na úrovni EU pro omezování potravinového odpadu Farm to Fork

2023 Regulační rámec pro certifikaci odstraňování uhlíku Oběhové 
hospodářství

2023 V rámci přezkumu rámce školních programů EU plánovaného na rok 2023 (přezkum spadá pod Farm 
to Fork) a v souladu s evropským plánem boje proti rakovině Komise bude jednat s členskými státy 
s cílem určit způsoby, jak dále zvýšit distribuci ekologických produktů ve školních programech. 
Komise vyzve členské státy, aby tento podíl nadále zvyšovaly, a ty, které budou stále pozadu, budou 
muset vyvinout další úsilí; a provádět studii o skutečné ceně potravin, včetně úlohy zdanění, s cílem 
vypracovat doporučení

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2023 V rámci SZP po roce 2020 Komise počínaje rokem 2023 posoudí konkrétní okolnosti a potřeby člen-
ských států, pokud jde o růst ekologického odvětví, a zajistí, aby členské státy co nejlépe využívaly 
možností, které nabízí nová SZP na podporu svého vnitrostátního ekologického odvětví. Tato pod-
pora bude zahrnovat technickou pomoc, výměnu osvědčených postupů a inovací v ekologickém 
zemědělství a plné využití příslušných nástrojů SZP, jako jsou eko-schémata a závazky v oblasti 
environmentálního řízení rozvoje venkova, které zahrnují i ekologické zemědělství. Budou posíleny 
zemědělské poradenské služby, zejména jako součást AKIS

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství 

2023 Komise bude od roku 2023 spolupracovat s členskými státy a zúčastněnými stranami na podpoře 
místního a malého zpracování v souladu s cílem nařízení 2018/848 o ekologické produkci v rámci 
úsilí o posílení podpory obchodu s ekologickými produkty v rámci jednotného trhu EU

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

2023 Revize programů Mléko a Ovoce do Škol – Komise bude jednat s členskými státy s cílem určit způsoby, 
jak dále zvýšit distribuci ekologických produktů ve školních programech. Komise vyzve členské státy, 
aby tento podíl nadále zvyšovaly, a ty, které budou stále pozadu, budou muset vyvinout další úsilí; 
a provádět studii o skutečné ceně potravin, včetně úlohy zdanění, s cílem vypracovat doporučení

Farm to Fork 
a Plán EU 
pro boj proti 
rakovině

2023 Komise vyčlení v rámci programu Horizon Europe financování výzkumných a inovačních projektů 
zaměřených na hledání alternativ pro sporné přípravky na ochranu rostlin, zvláštní pozornost bude 
věnována mědi

Akční plán pro 
ekologické 
zemědělství

Q1 2023 Komise společně s členskými státy a v úzké spolupráci s různými zúčastněnými stranami v oblasti 
lesnictví určí další ukazatele, jakož i prahové hodnoty nebo rozsahy pro udržitelné obhospodařování 
lesů, a posoudí, jak by se daly nejlépe využít, počínaje dobrovolným přístupem, a to do 1. čtvrtletí 
roku 2023

Strategie EU 
pro lesnictví

Q1 2023 Komise přijme dobrovolný systém certifikace přírodě blízkého obhospodařování lesů,  
a to do Q1 2023

Strategie EU 
pro lesnictví
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ROK INICIATIVA STRATEGIE

Q3 & Q4 2023

2023–2024 Přijetí legislativy k označování potravin – značení na přední straně obalu, značení země původu, 
značení data spotřeby

Farm to Fork

2023–2024 Přijetí legislativy k nutričním profilům Farm to Fork

Q4 2023 Hodnocení a revize stávajících právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně 
přepravy zvířat a porážek zvířat, zákazu klecových chovů a značení welfare zvířat

Farm to Fork

2024+

2024 Návrh rámce pro označování udržitelnosti potravin, aby se spotřebitelům umožnilo vybírat si 
udržitelné potraviny

Farm to Fork

2024 Posouzení pokroku EU při plnění jejích cílů do roku 2030 stran chráněných oblastí, případně nutnost 
zavedení dalších opatření, legislativních nebo jiných

Biodiverzita

2025 Revize seznamu povolení aktivních látek (včetně pesticidů) Směrnice 
o PPPs a MLR

2027 Zákaz klecových chovů Konec doby 
klecové
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Produkce vnitřní „struktury/lešení“ pro laboratorní 
proteiny

 

 

LABORATORNĚ PĚSTOVANÉ PROTEINY 
PROTEINY VYRÁBĚNÉ ZE VZDUCHU 

Postup využívá mikroby k přeměně oxidu 
uhličitého ze vzduchu na proteiny 

LABORATORNĚ PĚSTOVANÉ HOVĚZÍ 
MASO 

 
 
 
 

 

LABORATORNĚ PĚSTOVANÉ MLÉČNÉ 
VÝROBKY A MIKROFLÓRA 

LABORATORNĚ PĚSTOVANÉ TUKY 

          
     
 

      

 

LABORATORNĚ PĚSTOVANÉ DRŮBEŽÍ MASO LABORATORNĚ PĚSTOVANÉ VEPŘOVÉ 
MASO 

 
 
   
 

          

LABORATORNĚ PĚSTOVANÁ ŽELATINA LABORATORNĚ PĚSTOVANÉ MOŘSKÉ 
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PRODUKCE VNITŘNÍ „STRUKTURY / LEŠENÍ“ 
PRO LABORATORNÍ PROTEINY 

PRODUKCE MÉDIA PRO RŮST 
LABORATORNÍCH PROTEINŮ 

          
 
       

  
 

TECHNOLOGIE PRO LABORATORNĚ 
PĚSTOVANÉ PROTEINY 

LABORATORNĚ PĚSTOVANÁ KRMIVA PRO 
ZVÍŘATA 

       

PRODUCENTI ZABÝVAJÍCÍ SE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM DRUHŮ LABORATORNĚ 
PĚSTOVANÉHO MASA 

 
 
 
  
 
  
 

 

Produkce média pro růst laboratorních proteinů

 

 

LABORATORNĚ PĚSTOVANÉ PROTEINY 
PROTEINY VYRÁBĚNÉ ZE VZDUCHU 

Postup využívá mikroby k přeměně oxidu 
uhličitého ze vzduchu na proteiny 
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PRODUKCE VNITŘNÍ „STRUKTURY / LEŠENÍ“ 
PRO LABORATORNÍ PROTEINY 

PRODUKCE MÉDIA PRO RŮST 
LABORATORNÍCH PROTEINŮ 

          
 
       

  
 

TECHNOLOGIE PRO LABORATORNĚ 
PĚSTOVANÉ PROTEINY 

LABORATORNĚ PĚSTOVANÁ KRMIVA PRO 
ZVÍŘATA 

       

PRODUCENTI ZABÝVAJÍCÍ SE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM DRUHŮ LABORATORNĚ 
PĚSTOVANÉHO MASA 

 
 
 
  
 
  
 

 

Technologie pro laboratorně pěstované proteiny

 

 

LABORATORNĚ PĚSTOVANÉ PROTEINY 
PROTEINY VYRÁBĚNÉ ZE VZDUCHU 

Postup využívá mikroby k přeměně oxidu 
uhličitého ze vzduchu na proteiny 
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LABORATORNĚ PĚSTOVANÉ MLÉČNÉ 
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PRODUKCE VNITŘNÍ „STRUKTURY / LEŠENÍ“ 
PRO LABORATORNÍ PROTEINY 
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LABORATORNÍCH PROTEINŮ 

          
 
       

  
 

TECHNOLOGIE PRO LABORATORNĚ 
PĚSTOVANÉ PROTEINY 

LABORATORNĚ PĚSTOVANÁ KRMIVA PRO 
ZVÍŘATA 

       

PRODUCENTI ZABÝVAJÍCÍ SE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM DRUHŮ LABORATORNĚ 
PĚSTOVANÉHO MASA 

 
 
 
  
 
  
 

 

Laboratorně pěstovaná krmiva pro zvířata

 

 

LABORATORNĚ PĚSTOVANÉ PROTEINY 
PROTEINY VYRÁBĚNÉ ZE VZDUCHU 

Postup využívá mikroby k přeměně oxidu 
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Příloha III: společnosti investující 
do alternativních proteinů18

18  https://newprotein.org/, vlastní zpracování
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