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Zpráva o změnách v greeningu
V Praze dne 30. června 2017
Evropský parlament dne 14. 6. 2017 schválil nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) ze dne 15. 2. 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 639/2014 (delegovaný akt),
jenž podstatným způsobem upravuje pravidla greeningu, konkrétně ploch
v ekologickém zájmu (EFA). Změny, které delegovaný akt přináší, budou v ČR účinné
od roku 2018.
V návaznosti na veřejnou konzultaci k nastavení greeningu a jeho zhodnocení po prvním roce
implementace, představila Komise v roce 2016 návrh revidované verze delegovaného aktu,
který reflektuje zejména zásadní postoj environmentálních organizací. Ministerstvo zemědělství
ČR a řada dalších členských zemí s navrhovanou změnou nesouhlasila, nicméně delegovaný akt
byl ze strany Komise dne 15. 2. 2017 předložen ke schválení Evropskému parlamentu, který jej
dne 14. 6. 2017 těsným rozdílem hlasů schválil.
Jednou z diskutabilních změn, kterou Komise navrhla, je zákaz použití přípravků na ochranu
rostlin (POR) na plochách EFA, a to na plochách s dusík vázajícími plodinami a
meziplodinami, a povinné zavedení minimální délky období 8 týdnů, během kterého musí
být plochy, na kterých rostou meziplodiny, udržovány. Použití hnojiv není na těchto
plochách zakázáno.
Podle aktuální informace ze strany Komise začíná doba trvání zákazu použití POR v případě
dusík vázajících plodin jejich vysetím a končí sklizní. POR je tedy možné využít jak v rámci
předseťové přípravy, tak po sklizni plodiny, kdy lze půdu připravit pro další produkci. Doba
trvání zákazu použití POR v případě meziplodin odpovídá minimální době trvání této
plochy, tedy minimálně 8 týdnů. Budou-li jako meziplodiny využity podsevy trav nebo
luskovin do hlavní plodiny, platí zákaz POR od okamžiku sklizně hlavní plodiny po dobu
alespoň osmi týdnů nebo do vysetí další hlavní plodiny.
K otázce moření osiva se Komise prozatím nevyjádřila. V případě získání nových skutečností
bude zemědělská veřejnost informována co nejdříve.
Kontrola zákazu použití
POR bude
založena jednak na vizuální kontrole
pole/plodiny/okolní vegetace, jednak na základě evidence o použití POR, a to v souladu
se zákonem o hnojivech (č. 156/1998 Sb.) a zákonem o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 Sb.).
V souladu s platnou legislativou budou změny delegovaného aktu implementovány do národní
legislativy (nařízení vlády č. 50/2015 Sb.). Veškeré agrotechnické postupy a lhůty budou
projednány se zástupci odborných nevládních organizací tak, aby nastavené podmínky co nejlépe
vyhovovaly zemědělské praxi. Novela nařízení vlády, s účinností od roku 2018, projde
klasickým legislativním procesem a bude tak možné se k nastaveným podmínkám vyjádřit.
Příloha:
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1155 ,
kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kontrolní opatření týkající se pěstování
konopí, některá ustanovení týkající se ekologických plateb, platby pro mladé zemědělce vykonávající kontrolu nad
právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních nároků
a některé požadavky na oznamování týkající se režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na
produkci, a kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR
IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z1

