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STRATEGIE „OD ZEMĚDĚLCE KE SPOTŘEBITELI“  

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU 

 

 
Všechna opatření uvedená v tomto akčním plánu bude nutné přijmout v souladu se zásadami 

zlepšování právní úpravy, včetně případných hodnocení a posouzení dopadů. 

 

OPATŘENÍ 
Orientační 

harmonogram 

 

Č. 

- Návrh legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy  2023 1.  

- Vypracovat pohotovostní plán pro zajištění dodávek potravin a 

potravinového zabezpečení  

4. čtvrtletí 

2021 

2.  

 

Zajistit udržitelnou produkci potravin 

- Přijmout doporučení pro každý členský stát zaměřená na devět 

specifických cílů společné zemědělské politiky (SZP) před tím, než 

budou formálně předloženy návrhy strategických plánů SZP 

4. čtvrtletí 

2020 

3.  

- Návrh na revizi směrnice o udržitelném používání pesticidů s cílem 

výrazně omezit používání pesticidů, jejich rizika a závislost na nich a 

posílit integrovanou ochranu rostlin  

Q1 

2022 

4.  

- Revize příslušných prováděcích nařízení rámce pro přípravky na ochranu 

rostlin, aby se usnadnilo uvádění přípravků na ochranu rostlin 

obsahujících biologické účinné látky na trh  

4. čtvrtletí 

2021 

5.  

- Návrh na revizi nařízení o statistice pesticidů, aby se doplnily 

nedostatky v údajích a podpořila se tvorba politik založená na důkazech 
2023 

6.  

- Hodnocení a revize stávajících právních předpisů v oblasti dobrých 

životních podmínek zvířat, včetně přepravy zvířat a porážek zvířat 

4. čtvrtletí 

2023 

7.  

- Návrh na revizi nařízení o doplňkových látkách, aby se snížil dopad 

chovu hospodářských zvířat na životní prostředí  

4. čtvrtletí 

2021 

8.  

- Návrh na revizi nařízení o zemědělské účetní datové síti, aby byla 

změněna na datovou síť pro udržitelnost zemědělských podniků s 

cílem přispět k přejímání udržitelných zemědělských postupů v širokém 

měřítku 

2. čtvrtletí 

2022 

9.  

- Vyjasnění oblasti působnosti pravidel hospodářské soutěže ve Smlouvě 

o fungování EU s ohledem na udržitelnost v kolektivních akcích 

3. čtvrtletí 

2022 

10.  

- Legislativní iniciativy na posílení spolupráce prvovýrobců, aby se 

upevnilo jejich postavení v potravinovém řetězci a nelegislativní 

iniciativy pro zlepšení transparentnosti 

2021–2022 

11.  

- Iniciativa EU týkající se nízkouhlíkového zemědělství 
3. čtvrtletí 

2021 

12.  

 

Podpora udržitelných postupů pro zpracování potravin, velkoobchod, maloobchod, pohostinství 

a stravovací služby 

- Iniciativa na zlepšení rámce správy a řízení společností, včetně 

požadavku, aby se v potravinářském průmyslu zařadila udržitelnost do 

podnikových strategií  

1. čtvrtletí 

2021 

13.  

- Vypracovat kodex EU pro odpovědné podnikatelské a marketingové 

postupy v potravinovém řetězci a rámec pro jejich sledování 

2. čtvrtletí 

2021 

14.  

- Zahájit iniciativy na podporu změny složení zpracovaných potravin, 

včetně stanovení maximálního obsahu pro určité živiny  

4. čtvrtletí 

2021 

15.  

- Zavést výživové profily, aby se omezila propagace potravin s vysokým 

obsahem soli, cukrů a/nebo tuků 

4. čtvrtletí 

2022 

16.  
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- Návrh na revizi právních předpisů EU týkajících se materiálů určených 

pro styk s potravinami, aby se zlepšila bezpečnost potravin, chránilo se 

zdraví občanů a omezila se environmentální stopa tohoto odvětví 

4. čtvrtletí 

2022 

17.  

- Návrh na revizi obchodních norem EU pro zemědělské produkty, 

produkty rybolovu a akvakultury, aby se zajistilo přijetí a dodávky 

udržitelných produktů  

2021–2022  

18.  

- Posílit koordinaci při prosazování pravidel jednotného trhu a boji proti 

podvodům v potravinářství, mimo jiné zvážit širší využití 

vyšetřovacích kapacit úřadu OLAF 

2021–2022 

19.  

 

Podpora udržitelné spotřeby potravin a usnadnění přechodu ke zdravé a udržitelné stravě 

- Návrh harmonizovaného povinného vyznačování nutričních údajů na 

přední straně balení, aby se spotřebitelé mohli při výběru potravin 

rozhodovat s ohledem na zdraví 

4. čtvrtletí 

2022 

20.  

- Návrh vyžadovat označení původu u některých produktů 
4. čtvrtletí 

2022 

21.  

- Určit nejlepší způsoby pro stanovení minimálních povinných kritérií 

pro veřejné zakázky na udržitelné potraviny s cílem propagovat 

zdravé a udržitelné stravování, včetně ekologických produktů, ve školách 

a veřejných institucích 

3. čtvrtletí 

2021 

22.  

- Návrh rámce pro označování udržitelných potravin, aby se 

spotřebitelům umožnilo vybírat si udržitelné potraviny  
2024 

23.  

- Přezkum programu podpory EU pro zemědělské a potravinářské 

produkty, aby se zvýšil jeho příspěvek k udržitelné produkci a spotřebě 

4. čtvrtletí 

2020 

24.  

- Přezkum právního rámce projektu EU pro školy, aby se tento projekt 

zaměřil na zdravé a udržitelné potraviny 
2023 

25.  

 

Omezit potravinové ztráty a plýtvání potravinami 

- Návrh cílů na úrovni EU pro omezování potravinového odpadu 2023 26.  

- Návrh na revizi pravidel EU týkajících se vyznačování data (data 

spotřeby a data minimální trvanlivosti)  

4. čtvrtletí 

2022 

27.  

 

 

 

 


