LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Informace z kongresu CEFS 2011
Information from CEFS Congress in 2011

Nejvýznamnější pracovně-společenskou akcí evropských
producentů cukru v roce 2011 byl kongres CEFS (Evropského
výboru výrobců cukru), který se konal 8. až 10. června v hotelu Sofitel Legend The Grand Amsterdam v Amsterodamu
v Nizozemsku. Akce byla organizačně zajištěna nizozemským
svazem producentů cukru Suiker Unie, jejíž zástupci se svého
úkolu zhostili velmi dobře. Kongres CEFS byl zahájen jednáním
rozšířeného prezidia CEFS, které tradičně předchází vlastnímu
projednávání záležitostí představenstva CEFS. První den kongresu
byl zakončen uvítací večeří pro delegáty a další hosty.
Druhý den kongresu CEFS 2011, čtvrtek 9. června 2011, pokračoval jednáním představenstva CEFS. Jednání představenstva
zahájil svým projevem prezident CEFS, pan Johann Marihart,
na který navázal uvítací projev předsedy Suiker Unie pana
Alberta Markusse a krátká prezentace nizozemských producentů
cukru. Po uvítacích projevech bylo přítomnými delegáty a hosty
přečteno a podepsáno antimonopolní prohlášení, které je podepisováno na každém jednání orgánů a pracovních skupin CEFS.
Program pokračoval schválením zápisu z jednání CEFS General
Meetings, které se konalo 24. února 2011 v Bruselu. Následovala
zpráva z jednání rozšířeného prezidia CEFS v předchozím dni
v Amsterodamu.
Pravidelný blok informací na jednání Výboru pro ekonomické záležitosti, řízeného jeho předsedou panem Bruno Hotem
z Francie, byl zahájen prezentací předsedy Všeobecného a ekonomického výboru CIBE na téma „Řízení trhu s cukrem: perspektiva
pěstitele EU“. V rámci části vyhrazené pro informace z práce
pracovních skupin CEFS pro Společnou organizaci trhů s cukrem
(PS SOTC), pro Vnější obchodní dohody (PS VOD) a pro Statistiku
(PS STAT) informovali předsedové jednotlivých pracovních skupin
CEFS o činnosti těchto skupin za období od konání CEFS General
Meetings v únoru 2011. Tato část dopoledního jednání představenstva CEFS byla nejprve zahájena již tradičně prezentací zástupce
GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ ZEM), pana Carazoa,
na téma „Řízení trhu s cukrem“, která byla shrnutím aktuálního
stavu cukerního režimu v EU. Na prezentaci zástupce GŘ ZEM
navázala krátká informace z jednání Poradní skupiny Evropské komise pro cukr 28. března 2011 v Bruselu. Následovala vystoupení
zástupců jednotlivých pracovních skupin CEFS obsahující aktuální
informace z problematiky řízení trhu s cukrem v EU (uvolnění
části celkového množství cukru vyrobeného producenty EU nad
rámec kvót v roce 2010/2011 na trh EU s nulovým poplatkem
z přebytku, produkční dávky a další). V rámci problematiky
PS VOD byly podány informace o aktuálním stavu projednávání
jednotlivých dohod o volném obchodu mezi EU a jednotlivými
skupinami zemí a o jednání v rámci WTO (Doha Round). V další
části dopoledního bloku informací následovalo sdělení předsedy
PS pro Výrobní náklady (PS VN) pana Neundörfra. Dopolední
pracovní část dne byla zakončena informací předsedy PS pro
Řepní otázky (PS ŘO) pana Gerta Sikkena.
Po společném obědě odstartovala doprovodná společenská část kongresu, a to okružní plavbou lodí pro delegáty
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a hosty, která byla završena návštěvou muzea malíře Van Gogha.
Společenský program vyvrcholil slavnostní večeří v prostorách
historického objektu West Indisch Huis.
V pátek 10. června 2011 pokračovala pracovní část kongresu
jednáním Výboru pro všeobecné záležitosti CEFS (VVZ) za řízení
jeho předsedou panem Albertem Markussem. V rámci bloku
informací VVZ byly prezentovány informace z činnosti pracovních skupin pro Potravinářskou legislativu (PS PL), pro Krmiva
(PS KRM), pro Nutriční výživu a zdraví (PS NUTR) a pro Uživatele
a spotřebitele cukru (PS USC). Na úvod ještě vystoupila s velmi
zajímavou presentací paní Janine Verheesen z organizace Suikerstichting na téma „Lobing v záležitostech nutriční politiky: přístup
nizozemského integrovaného řetězce“. Následovaly aktuální informace z oblasti rozvoje světové a evropské nutriční politiky týkající
se cukru a spolupráce CEFS s novými konzultanty a informace
o nejnovějších aktivitách operativní skupiny CEFS pro nutriční
politiku. Zástupce PS PL informoval o aktuálním stavu označování
potravin (deklarace nutričních hodnot a označování země původu)
a o dalším vývoji klíčových témat, kterými se zabývá PS CEFS
pro potravinářskou legislativu. Následovala informace zástupce
PS KRM o nejnovějším vývoji v oblasti krmiv pro dobytek (činidla
u krmných komponentů, přehled dusitanů) a o stavu příprav
dokumentu CEFS o dobrých výrobních praktikách. Posledním
z řady pracovních skupin patřících do působnosti VVZ CEFS bylo
vystoupení zástupce OŽP na téma „Aktualizace informací o ETS,
SCP a dalších tématech z oblasti životního prostředí“. Zástupce
generálního ředitele CEFS, pan Oscar Ruiz, delegáty na závěr
tohoto bloku krátce informoval o úspěšné účasti CEFS na Zeleném
týdnu EU 2011. V souvislosti s tímto bodem pan Ruiz poděkoval
zástupcům ČMCS a společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s.,
(nyní Tereos TTD, a. s.) za rychlou přípravu, výrobu a logistické
zajištění dodávky vzorků českého cukru na tuto akci do Bruselu
s tím, že české „kostky a homole“ měly u návštěvníků úspěch.
Jednání představenstva pokračovalo částí věnovanou statutárním a všeobecným záležitostem CEFS. V jejím rámci byl na období
dalších tří let znovu zvolen viceprezident CEFS pan Carr a nově
byl zvolen pan Tamburini za člena prezidia CEFS. V souladu se
stanovami CEFS a Procedurálními pravidly CEFS byli uvolněni
všichni stávající členové představenstva a následně byli jmenováni
noví členové představenstva (za ČR byl do představenstva CEFS
pro období 2011/2012 znovu jmenován místopředseda KR ČMCS
ing. Stanislav Tobola). Představenstvo následně schválilo účetní
závěrku CEFS za rok 2010 a zprávu statutárního auditora. Dále byla
schválena výše poplatků CEFS do CIAA na roky 2011, 2012 a 2013.
Závěrem jednání představenstva informoval prezident CEFS
pan Marihart, že zatím není znám organizátor kongresu CEFS
v roce 2012 s tím, že se jedná o možnosti organizovat tuto nejvýznamnější akci cukrovarníků v EU v České republice v Praze
(KR ČMCS mezitím rozhodla o využití této možnosti a kongres
CEFS se bude konat v Praze v termínu 6.–8. června 2012).
Josef Pojer, ČMCS
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