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Konzultace
probíhá do:

Téma veřejné konzultace

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

12.09.2021

Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví – přezkum pravidel EU
Typ: Návrh nařízení
Téma: Zemědělství a rozvoj venkova

Zelená dohoda pro Evropu stanoví, že se EU má do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním
kontinentem, tj. ekonomikou s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů.
Ve světle toho EU navrhuje zvýšit svůj cíl týkající se snížení emisí do roku 2030.
Komise proto přezkoumává všechny relevantní politiky, včetně nařízení o využívání půdy, změnách ve
využívání půdy a lesnictví. Cílem je zintenzívnit úsilí daného odvětví o to, aby snížilo emise a aby byl v
jeho rámci pohlcován uhlík na stejné nebo vyšší úrovni.
Ke konzultaci je možné se připojit zde
Strategie Farm to Fork – konzultace k welfare prasat
28.09.2021
Téma: Dobré podmínky zvířat
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevřel veřejnou konzultaci k ochraně prasat na farmách.
Zajímá ho názor zúčastněných stran na:


současný návrh stanoviska vztahujícího se na příslušné systémy a postupy chovu prasat;



interpretaci scénářů specifických pro mandát a na různé vlivy, které byly identifikovány jako
nejrelevantnější k dalšímu posouzení.

Přijetí stanoviska je naplánováno na červen 2022. Veškeré informace včetně návrhu stanoviska, týkající
se dané konzultace naleznete zde. Konzultace probíhá pouze v angličtině.

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