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O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU
pátek, 27. října 2017
jednání pléna Evropského parlamentu, Štrasburk / I.
GLYFOSÁT: EP ŽÁDÁ POSTUPNÉ UKONČENÍ VYUŽÍVÁNÍ, PLNÝ ZÁKAZ PŘÍPRAVKŮ PROTI PLEVELŮM OBSAHUJÍCÍCH
GLYFOSÁT OD ROKU 2022: návrh námitky proti aktuálnímu návrhu EK o prodloužení licence na 10 let (odpovědní čeští
europoslanci P. Poc, a K. Konečná) byl odhlasován plénem dne 24. 10. Výsledky posuzování rizik glyfosátu /GF/, která provádí
EK, by se dle poslanců měly zveřejňovat. Dle EP by se mělo v zemědělství užívání GF ukončit postupně a měl by být zcela
zakázán od roku 2022, pro běžné domácí uživatele zákaz s platností od 15. 12. 2017 (kdy vyprší současné povolení pro jeho
prodej v EU). GF a studie o jeho možném vlivu na člověka (riziko vzniku rakoviny) provází silná polemika: odlišné závěry
na jedné straně Mezinárodní agentury OSN na výzkum rakoviny (studie zde), klasifikující GF jako „pro člověka pravděpodobně
rakovinotvorný“ (2A) a na straně druhé Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA- studie zde) a Evropské chemické
agentura (ECHA) „glyfosát pravděpodobně nepředstavuje karcinogenní riziko pro člověka“. Otázkou je také důvěryhodnost
studií, sponzorovaných firmou Monsanto a studií EFSA a ECHA, které závěry (zkopírované texty o neškodnosti z úvodní licence
Monsanto) použily. V EP se řeší i uniklé interní informace společnosti Monsanto (tzv. Monsanto Papers/MP), také v souvislosti
s vyšetřováním spojitosti GF a rakoviny krve (společnost je vlastníkem a výrobcem přípravku (Roundup®), který GF obsahuje GF je jeden ze světově nejčastěji používaných herbicidů (přibližně 25% trhu s herbicidy - v roce 2014 bylo použito 825 mil. tun
GF, 90% v zemědělství)). „Přípravky na bázi glyfosátu, jako například Roundup, jsou rovněž stěžejní pro produkci geneticky
modifikovaných plodin, které jsou vůči němu odolné“ vysvětluje poslanec Poc (prosazuje rovněž ustavení vyšetřovací komise
k MP). K tématu se poslanci vyjadřovali již na plénu v červnu tohoto roku. (MP: dle nevládní organizace US Right to Know a jí
publikovaných MP se Monsanto, jeden z největších producentů geneticky modifikovaných plodin (zvláště obilí) na světě, snaží
manipulovat vlády a jejich rozhodování. Firma údajně vytvořila síť vědců v USA a EU, jejichž úkolem je pod rouškou nezávislosti
lobovat za GF /MP/. Zástupci firmy Monsanto odmítli před poslance EP předstoupit a vysvětlit své aktivity, podle nich není
EP „vhodným místem“ pro řešení této záležitosti. Šéfové politických skupin a předseda EP následně odebrali začátkem října
lobbyistům Monsanta povolení ke vstupu do EP. K zákazu GF vznikla také Evropská občanská iniciativa. Shromáždila 1,3
milionů podpisů a čeká nyní na reakci EK (musí reagovat do 8. 1 2018). Usnesení EP, přijato 355 hlasy (204 poslanců bylo proti
a 111 se zdrželo), slouží jako doporučení pro hlasování zástupců ČS na Radě, které proběhlo následující den. Dle kuloárních
informací bylo ve Stálém výboru Rady 16 zemí vč. ČR pro prodloužení používání GF na 10 let, nedosáhly ale na potřebnou
kvalifikovanou většinu pro přijetí rozhodnutí a EK bude navrhovat zkrácení lhůty povolení z 10 let na 5/7 let. Konečná
k tomu uvedla: „Ač jsem velmi ráda, že navrhovaná reautorizace glyfosátu na období 10 let dnes ve Stálém výboru neprošla, o to
smutnější jsem, že prošel včera v EP pozměňovací návrh, který dává EK v podstatě volné pole působnosti na jeho obnovení na
období 5 let. Paradoxní na tom je, že na hlasování Stálého výboru, dle zákulisních informací ani tato 5ti letá obnova nedostala
mezi diplomaty dostatečnou podporu. EP tak nejenom selhal, ale ještě se zesměšnil.“ Poc hodnotí usnesení jako vítězství:
„Usnesení vyzývá k postupnému ukončení používání této látky, díky všem, kdo drželi palce.“ V této souvislosti: hnojiva vyrobená
z ekologických nebo recyklovaných materiálů by se v EU mohla prodávat snadněji v rámci návrhů pravidel schválených EP
dne 24. 10. (mandát k jednání s Radou). Stanovují jakostní, bezpečnostní a environmentální kritéria pro hnojiva označená
"CE" (tj. která mohou být obchodována na celém jednotném trhu EU). ČS mohou aplikovat vlastní pravidla. Návrh, součást
balíčku oběhového hospodářství, rozšiřuje sortiment hnojiv ze sekundárních produktů (téměř polovina hnojiv na trhu EU není
pokryta stávajícím nařízením). Má zlepšit označování, snížit administrativní zátěž producentů a zemědělců i omezit množství
těžkých kovů v hnojivech (limity pro obsah kadmia – nicméně EP navrhuje vyšší limity, než původní návrh EK, aby se producenti
mohli přizpůsobit). Na hnojiva je v EU zatím recyklováno pouze 5 % organického odpadu, potenciál EU je (dle EK) nahrazení až
30 % minerálních hnojiv. EU dováží více než 6 mil. tun fosfátové horniny (hlavní složky hnojiv) ročně, dle EK by mohla získat až 2
mil. tun ze splaškových kalů, biologicky rozložitelných odpadů, masné a kostní moučky nebo hnoje. EU je závislá na dovozu
fosfátových hornin (více než 90 % použitých fosfátových hnojiv v EU se dováží, zejména z Maroka, Tuniska a Ruska).
SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ (COM (2016) 128/Posting of Workers) viz OCM 12. 5, 3. 6., 21. 10. 2016, 5. 5. 2017):
Návrh, který rozděluje ČS EU, vychází ze zásady „stejná odměna za stejnou práci na stejném místě“ = vyrovnání rozdílů mezi
mzdami vyslaných a místních pracovníků („vyslaný“ pracovník je zaměstnanec, kterého jeho zaměstnavatel dočasně vyslal
vykonávat pracovní povinnosti do jiného ČS). Hlavní změna se týká mzdových sazeb, na něž má mít vyslaný pracovník nárok nepůjde jen o minimální mzdu. Nový návrh počítá s tím, že se budou na mzdy vyslaných pracovníků v hostitelském ČS vztahovat
stejná pravidla, jaká stanoví místní všeobecně použitelné kolektivní smlouvy. Nesouhlasná usnesení (odůvodněná stanoviska) 14
komor/NP (celkem parlamenty z 11 zemí EU) dosáhla sice počtu potřebného pro „žlutou kartu,“ ta ale nebyla EK zohledněna.
Dne 24. 10. dosáhla Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele obecné dohody ohledně návrhu
EK (dohoda Rady se týká maximální doby, po kterou se bude vyslání řídit pravidly domovského ČS - má se zkrátit z EP
navrhovaných 24 měsíců na 12 s možností prodloužení o 6 měsíců – což ale neodpovídá úpravě v oblasti sociálního zabezpečení
(24 měsíců)). EP schválil dne 25. 10. mandát Výboru pro zaměstnanost (ten hlasoval o mandátu dne 16. 10.) – nyní může
výbor zahájit vyjednávání kompromisu s ministry EU. Ve výboru byla jedním ze stínových zpravodajů česká poslankyně
M. Dlabajová, která uvedla, že přes snahu najít nad návrhem dobrý kompromis s některými částmi revize nesouhlasila:
„Vyslaní pracovníci symbolizují základní principy EU, kvůli kterým Česko do Unie vstupovalo. Zpřísnění legislativy a umělé
srovnání podmínek problémy na pracovním trhu neřeší. Naopak, pokud se nám nepodaří dodržet zdravou rovnováhu mezi
zachováním volného pohybu služeb a ochranou práv pracovníků, povede to k uzavírání národních trhů a podlomení naší
konkurenceschopnosti.“ Tato pravidla se nebudou vztahovat na řidiče (silniční dopravu), dokud nezačnou platit projednávaná
nová pravidla z tzv. silničního balíčku. „To dává ministrům dopravy více času na diskusi o vyslaných řidičích," uvedl ministr
práce předsednického Estonska J. Ossinovski. SACHAROVOVA CENA ZA SVOBODU MYŠLENÍ: cena, každoročně udělovaná
výjimečným osobnostem bojujícím proti nesnášenlivosti, fanatismu a potlačování svobod, připadla letos venezuelské
demokratické opozici (poslancům Národního shromáždění zastoupeným Juliem Borgesem a všem politickým vězňům,
registrovaným Venezuelským trestním fórem, které reprezentují L. López, A. Ledezma, D. Ceballos, Yon Goicoechea, L. Saleh, A.
Ramos a Andrea González). Laureáta vybrali šéfové poslaneckých klubů EP spolu s předsedou EP Tajanim dne 26. 10.
Slavnostní předání ceny proběhne dne 13. 12. ve Štrasburku. Na plénu k tomu dne 26. 10. předseda EP Tajani uvedl, že
udělením ceny „stvrzujeme podporu demokraticky zvolenému Národnímu shromáždění Venezuely. Vyzýváme rovněž
k nenásilnému přechodu k demokracii, po které Venezuelané zoufale volají. Oceňujeme nejenom statečný boj venezuelské
demokratické opozice, ale Evropský parlament chce cenou také vyjádřit blízkost a úctu venezuelskému lidu: všem těm, kdo byli
neoprávněně uvězněni za vyjádření svého názoru, všem těm, kdo se snaží přežít navzdory brutálnímu režimu, všem rodinám,
které truchlí, protože ztratily své blízké, kteří padli během měsíce trvajících demonstrací za svobodu." Šest nominací na letošní
cenu bylo oznámeno dne 14. 9.: aktivisté v oblasti lidských práv z Burundi (Pierre Mbonimpa), Pákistánu (Ásia Bibi), Turecka
(Selahattin Demirtaş & Figen Yüksekdag) a do užšího výběru pak postoupili aktivisté z Eritrey (švédsko-eritrejský dramatik,
novinář a spisovatel Dawit Isaak, nominován podruhé), Guatemaly (environmentální aktivistka Aura Lolita Chavez Ixcaquic) a
Venezuely (vítězové). PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS LEGISLATIVNÍHO AKTU EU proběhl dne 25. 10. v EP ve Štrasburku.
Předseda EP Tajani a M. Maasikas z estonského předsednictví Rady podepsali právně závazné texty revidovaného nařízení o
bezpečnosti dodávek plynu, aby mohlo vstoupit v platnost (dne 1. 11.). Nová pravidla jdou nad rámec předchozího nařízení
z roku 2010 tím, že vyžadují, aby ČS spolupracovaly v regionálních skupinách, zhodnotily možnost narušení dodávek zemního
plynu, dohodly se na společných opatřeních a byly připraveny pomoci sousedním ČS, zajistily dodávky plynu zranitelným
spotřebitelům v případě extrémního nedostatku (i k předcházení nebo zmírnění následků). Zabezpečení dodávek energie
evropským spotřebitelům je jednou z klíčových priorit strategie EU v oblasti Energetické unie. Kromě toho budou plynárenské
společnosti povinny oficiálně informovat vnitrostátní orgány o hlavních dlouhodobých smlouvách o dodávkách, které mohou být
relevantní pro zabezpečení dodávek (pokud smlouva přesahuje 28 % roční spotřeby plynu v členském státě). Nařízení také
požaduje, aby Evropská síť provozovatelů přepravních soustav pro zemní plyn (ENTSOG) provedla simulaci dodávky plynu a
narušení infrastruktury v celé EU (pro poskytnutí přehledu o hlavních rizicích dodávek pro EU). Každá země musí jmenovat
příslušný orgán odpovědný za provádění tohoto nařízení.

