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Veřejné konzultace Evropské komise k 30. 6. 2021
Konzultace
probíhá do:

Téma veřejné konzultace

27.07.2021

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách
Typ: Návrh nařízení
Téma: Zemědělství a rozvoj venkova

Uvedený program EU podporuje dodávky ovoce, zeleniny, mléka a některých mléčných výrobků dětem
do škol a zároveň s tím zajišťuje vzdělávací aktivity zaměřené na otázky zemědělství a osvojení zdravých
stravovacích návyků. Komise provede přezkum projektu EU pro školy i opatření, která podporu v rámci
programu stanoví. Jako základ při tom použije zkušenosti, které s prováděním programu od roku 2017
získala. Přezkum přispěje k propagaci udržitelné spotřeby potravin v souladu se strategií „od zemědělce
ke spotřebiteli“
Ke konzultaci je možné se připojit zde

27.07.2021

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách –
PODPORA Z EU
Typ: Návrh nařízení
Téma: Zemědělství a rozvoj venkova

Uvedený program EU podporuje dodávky ovoce, zeleniny, mléka a některých mléčných výrobků dětem
do škol a zároveň s tím zajišťuje vzdělávací aktivity zaměřené na otázky zemědělství a osvojení zdravých
stravovacích návyků. Komise provede přezkum projektu EU pro školy i opatření, která podporu v rámci
programu stanoví. Jako základ při tom použije zkušenosti, které s prováděním programu od roku 2017
získala. Přezkum přispěje k propagaci udržitelné spotřeby potravin v souladu se strategií „od zemědělce
ke spotřebiteli“

Ke konzultaci je možné se připojit zde.
31.08.2021

Zemědělské produkty – revize obchodních norem EU
Typ: Návrh směrnice
Téma: Zemědělství a rozvoj venkova

Obchodní normy EU pro zemědělské produkty zajišťují vysokou úroveň kvality. Některé normy jsou však
nyní zastaralé nebo mohou bránit úsilí o zvýšení účinnosti a udržitelnosti potravinového systému.
Cílem této iniciativy je aktualizovat tyto normy tak, aby bylo možné:



podporovat dodávky udržitelnějších výrobků spotřebitelům



zjednodušit stávající právní předpisy, které využívají několika právních nástrojů



sladit pravidla EU s požadavky Lisabonské smlouvy.

Ke konzultaci je možné se připojit zde

Více informací je možné nalézt na internetových stránkách Evropské komise (odkaz na stránky).
Zpracoval/a: Martina Plecitá; S11901
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