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EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA 

 Evropská komise představila Evropskou zelenou dohodu (European Green Deal) dne 11/12/2019
 Jedná se o vlajkovou loď nové Evropské komise, která se ujala úřadu od 01/12/2019
 HLAVNÍ CÍL: Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050
 Pro jednotlivé sektory byly proto zpracovány strategie, jak tohoto cíle dosáhnout, zemědělství a potravinářství se týkají

následující dokumenty:
 Strategie Farm to Fork (Z Farmy na vidličku, Od zemědělce ke spotřebiteli)
 Akční plán pro oběhové hospodářství
 Strategie EU pro biodiverzitu (doplňuje předchozí dokumenty, zaměřuje se ale spíše na zemědělství)

 Evropská zelená dohoda i jednotlivé strategie nenastavují zatím legislativní rámec, cíle zatím nejsou právně závazné – v
průběhu následujících 4 let ale Komise plánuje realizovat přes 120 iniciativ souvisejících se zemědělsko-potravinářským
sektorem, řada z těchto iniciativ bude mít podobu legislativy, a bude stanovovat právně závazné cíle

 Evropská komise neplánuje realizovat komplexní posouzení dopadů implementace cílů, které jsou ve strategiích
obsaženy, realizovat bude průběžně posouzení dopadů k těm cílům, které budou mít legislativní podobu

 K legislativním cílům by Komise měla zahájit veřejné konzultace, čímž dává společnosti i zúčastněným stranám právo na
vyjádření se. Veřejné konzultace jsou tradičně populární mezi environmentálními organizacemi, účast zemědělsko-
potravinářského sektoru je oproti environmentálním organizacím v menšině

 Velké množství neznámých – jaké budou referenční cíle pro jednotlivé roky? Jak bude brána v potaz rozdílná výchozí
situace v jednotlivých členských státech? Jak bude posuzován dopad implementace cílů na sektor?



EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA – OBECNÝ PŘEHLED 



EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA – DETAILNĚJI: FARM TO FORK - UDRŽITELNOST

 Evropská komise Strategii Farm to Fork a doprovodné dokumenty týkající se výživových a zdravotních tvrzení a
označování výživových hodnot na předních stranách obalů předložila dne 20/05/2020

 Hlavním důraz Strategie je kladen na udržitelnost - ta by podle Komise měla být posílena v celém potravinovém
dodavatelském řetězci (primární produkce, zpracování, obchod, obalové materiály, transport), aby mohl být naplněn
hlavní cíl Evropské komise, tedy dosažení klimatické neutrality do roku 2050

 Strategie Farm to Fork posiluje důraz na očekávání spotřebitelů, kteří očekávají čerstvost, a méně zpracované potraviny
získané udržitelným způsobem. Komise rovněž zdůrazňuje požadavek na zkrácení dodavatelských řetězců (více posílen
během koronaviru)

 Potravinové systémy podle Komise stále zůstávají jednou z hlavních příčin změny klimatu, do roku 2030 proto podle
Komise musí potravinový dodavatelský řetězec mít neutrální nebo pozitivní dopad na životní prostředí a klima

 Stravování v EU je neudržitelné – spotřebitelé překračují výživová doporučení, Komise proto plánuje podpořit
reformulaci potravin tak, aby byla výživová doporučení dodržována

 Na chování spotřebitelů mají podle Komise vliv i zpracovatelé potravin, kteří se podílí na spoluutváření trhu.
Rozhodování spotřebitelů ovlivňují skrze typy a nutriční složení potravin. Komise proto vypracuje kodex chování EU pro
odpovědné podnikatelské a marketingové postupy, který bude doplněn o rámec pro sledování; a vyžádá si závazky od
potravinářských společností a organizací, 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

 Cíle stanovené ve Farm to Fork jsou stanovované k roku 2030, revize Strategie by měla proběhnout v roce 2023



EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA – DETAILNĚJI: FARM TO FORK - OZNAČOVÁNÍ

 Informace poskytované spotřebitelům - Evropská komise ve Strategii Farm to Fork klade důraz na posílení informací
poskytovaných spotřebitelům, má v plánu zajistit, aby měli k dispozici maximální množství informací
 Značení na přední straně obalů – Komise má v plánu zavést harmonizovaný povinný systém značení výživových

hodnot na předních stranách obalů potravin, systém by měl být zaveden na úrovni EU. Návrh 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. Rovněž bude muset proběhnout
veřejná konzultace, Evropská komise vypracuje posouzení dopadů. Komise uvádí, že podle studií spotřebitelům
nejvíce pomáhají systémy používající barevné kódování, zejména barevné kódování v kombinaci
s odstupňovaným ukazatelem. Pro spotřebitele je podle výsledků studií důležitější vyhnout se červeně
označeným potravinám než vybrat si ty, které jsou označeny zeleně. Zavádění značení proto může podle Komise
motivovat producenty ke změně složení výrobků

 Výživová a zdravotní tvrzení – Komise plánuje předložení návrhu nutričních profilů potravin & maximálních
limitů obsahu tuku, soli a cukru v potravinách. I tento návrh by měl být ze strany Komise předložen ve čtvrtém
čtvrtletí roku 2022. Nutriční profily jsou podle Komise klíčové pro to, aby bylo zajištěno fungování nařízení o
výživových a zdravotních tvrzeních. 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 tomuto kroku
nepřistoupila, a nyní proto využívá neférové výhody, včetně toho, že nebylo nutné vynaložit dodatečné náklady
na změnu informací na obalech potravin



EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA – DETAILNĚJI: FARM TO FORK - OZNAČOVÁNÍ

 Informace poskytované spotřebitelům - Evropská komise ve Strategii Farm to Fork klade důraz na posílení informací
poskytovaných spotřebitelům, má v plánu zajistit, aby měli k dispozici maximální množství informací

 Značení země původu – Evropská komise zváží návrh na prodloužení povinného značení země původu pro některé
produkty, reflektovat bude ale zajištění fungování pravidel jednotného trhu

 Značení data spotřeby – Evropská komise bude revidovat pravidla pro označování „spotřebujte do“ a „minimální
trvanlivost“, revize by měla být dostupná ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022

 Green Claims – Evropská komise bude zkoumat možnosti harmonizace dobrovolného označování „zelených
tvrzení“

 Označování udržitelné produkce – Evropská komise by měla prozkoumat i možnosti vytvoření označování
udržitelnosti produkce, zahrnuty by měly být aspekty výživové, klimatické, environmentální i sociální

 Digitální informace pro spotřebitele – Evropská komise bude rovněž posuzovat možnosti označení potravin
dodatečnými informacemi poskytovanými digitálně

 Značení Welfare zvířat – Komise by návrh tohoto značení měla předložit v průběhu roku 2023, v plánu má
informovat spotřebitele o welfare zvířat



EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA – DETAILNĚJI: FARM TO FORK – POTRAVINOVÉ ZTRÁTY, PODVODY, OBEZITA

 Evropská komise stanovila cíl redukce potravinového odpadu o 50 % do roku 2030

 K plýtvání potravinami vede podle Komise i špatné chápání a zneužívání vyznačování data (data

spotřeby a data minimální trvanlivosti). Komise proto zreviduje pravidla EU tak, aby zohledňovala

spotřebitelské průzkumy. Kromě kvantifikace množství potravinového odpadu bude Komise zkoumat

ztráty potravin ve fázi produkce a prozkoumá, jak by bylo možné jim zabránit

 Evropská komise bude razit politiku nulové tolerance k potravinovým podvodům

 Spolupracovat bude s členskými státy, Europolem, ale i Evropským úřadem pro boj proti podvodům

 Evropská komise se bude snažit zvrátit do roku 2030 nárůst nadváhy a obezity v celé EU, v tomto kontextu

uvádí, že díky přechodu ke stravě obsahující více rostlin a méně červeného a zpracovaného masa a více

ovoce a zeleniny se sníží nejen rizika život ohrožujících onemocnění, ale také dopad potravinového

systému na životní prostředí



EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA – DETAILNĚJI: FARM TO FORK – DAŇOVÉ SYSTÉMY & HORIZONT EVROPA

 Komise bude cílit i na daňový systém s cílem skrze úpravu daní 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, náklady

na zdravotnictví či řešení produkce skleníkových plynů. Zavedení daní na maso Komise sice explicitně

nezmiňuje, nicméně skrze posouzení „skutečných nákladů“ a veškerých externalit k tomuto nepřímo

směřuje

 V rámci programu Horizont Evropa navrhuje Komise vynaložit 10 miliard EUR na výzkum a inovace v

oblasti potravin, bioekonomiky, přírodních zdrojů, zemědělství, rybolovu, akvakultury a životního prostředí

 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



EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA – DETAILNĚJI: OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 Akční plán pro oběhové hospodářství byl představen již dne 11/03/2020, patří mezi základní kameny Evropské zelené
dohody. Měl by umožnit nezvratný přesun k udržitelnému ekonomickému systému

 Zaměřuje se na odvětví, která spotřebovávají největší množství zdrojů, a mají velký potenciál pro oběhové
hospodářství, a to včetně:
 Obalů: akční plán zmiňuje nové požadavky ohledně toho, co je na trhu povoleno, a to včetně snížení nadměrného

množství obalů. Komise plánuje revidovat směrnici o obalech a obalových odpadech s cílem zajistit, aby všechny
obaly byly do roku 2030 recyklovatelné nebo opětovně použitelné. Komplexnost obalových materiálů by měla
být redukována, třídění by mělo být zjednodušeno

 Plastů: akční plán zmiňuje nové požadavky na recyklovaný obsah, zvláštní pozornost je věnovaná mikroplastům,
ale i plastům z biologického materiálu a biologicky rozložitelným plastům. Cílem je posílit využívání
recyklovaných plastů a posílit jejich udržitelné používání, Komise navrhne povinné požadavky na podíl
recyklovaného obsahu plastů i na snížení výskytu mikroplastů

 Potravin: akční plán představuje nový podnět zaměřený na opětovné použití nahrazením jednorázových obalů,
stolního nádobí a příborů ve stravovacích službách. Komise navrhne závazný cíl pro redukci potravinového
odpadu a zváží zavedení opatření s cílem posílit udržitelnost distribuce a spotřeby potravin

 Odpadů: zaměření se na úplné zabránění vzniku odpadů nebo jejich přeměnu na vysoce kvalitní druhotné zdroje,
Komise rovněž prozkoumá možnost stanovení celoevropského harmonizovaného vzoru pro tříděný sběr a
označování odpadů



EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA – ČASOVÁ OSA PRO POTRAVINÁŘSKÉ INICIATIVY 



EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA – ČASOVÁ OSA PRO POTRAVINÁŘSKÉ INICIATIVY 



SOUVISEJÍCÍ: AKTUÁLNÍ DĚNÍ V EVROPSKÉ UNII – říjen 2019 – září 2020

 EVROPSKÁ RADA – DOHODA K VÍCELETÉMU FINANČNÍMU RÁMCI PRO OBDOBÍ 2021 – 2027, 21/07/2020

 V rámci kapitoly Nové vlastní zdroje Evropská Rada navrhuje zavést i daň na nerecyklované plastové obaly ve výši

0.80 EUR za kilo, daň by měla být zavedena již od ledna 2021. Podle předpokladů Evropské komise by zavedení daně

mohlo do evropského rozpočtu ročně přispět částkou ve výši 6,6 miliardy EUR

 Rozhodnutí, zda bude daň vybírána od průmyslu nebo od spotřebitelů, by měla být přijímána na úrovni členských

států

 Největší daně by měla odvádět Francie, Německo a Itálie

 Finanční prostředky získané díky daním by měly být využity na pokrytí části nákladů spojených s plánem obnovy EU,

který byl Radou schválen ve výši 750 miliard EUR

 Aby mohla být daň skutečně zavedena, musí návrh schválit Evropský parlament (hlasování pléna by mělo

proběhnout v polovině září 2020) a následně jej musí ratifikovat všechny členské státy EU

 Stanovisko Evropské Rady již bylo schváleno Výborem Evropského parlamentu pro rozpočet, hlasování v plénu

plánováno na 14-17/09/2020



SOUVISEJÍCÍ: AKTUÁLNÍ DĚNÍ V EVROPSKÉ UNII – říjen 2019 až září 2020

 NUTRIČNÍ PROFILY / OZNAČOVÁNÍ
 Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) zveřejnilo novou studii, podle které zhruba polovina až dvě třetiny balených

potravin obsahují příliš vysoký obsah tuku, cukru a soli; ŘÍJEN 2019
 Nizozemí a Německo se zavázaly k používání NutriScore
 Itálie, Česko a Copa a Cogeca proti NutriScore, Itálie a Rumunsko podporují Nutrinform Battery
 Ze strany ES, IT, AT, DK, FR, CY, PT, SE, NL, LV, PL, HU, BE, SI, LU, EL, BG, MT, FI a RO podpora označování welfare zvířat
 Nestlé, Danone a Carrefour podpořili změnu značení expirace potravin
 Nestlé, Danone a Kellogg´s se zavázali k používání NutriScore

 ROSTLINNÉ ALTERNATIVY MASNÝCH VÝROBKŮ
 Producenti rostlinných alternativ mléka žádají o snížení spotřební daně na tyto alternativy; ŘÍJEN 2019
 Poptávka po alternativách poroste tempem až 7,7 % ročně
 Nestlé a Danone posilují produkci rostlinných alternativ

 OBALY, REDUKCE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
 Dánsko jako první země EU zakáže používání per-a-polyfluoralkylových látek (PFAS) v obalech potravin
 Rakousko posiluje vlastní iniciativy v boji proti plastovému odpadu, a to prostřednictvím stanovení kvót pro objem vratných lahví,

zavedení záloh na jednorázové lahve, a posílení poplatků za výrobu a dovoz plastů
 Unilever se zavázala k redukci spotřeby plastových obalů o 50 % do roku 2030, Nestlé bude do roku 2025 používat pouze 100 %

znovu použitelné nebo recyklovatelné obaly
 FoodDrinkEurope podporuje redukci plastového odpadu
 Nestlé, Unilever, Coop, ale i PT, FR, DE, NL a DK se připojili k iniciativě proti potravinovému odpadu
 Polský zákon proti plýtvání (březen 2020) ukládá povinnost řetězcům neprodané potraviny darovat



DĚKUJI ZA POZORNOST
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