
 
Legislativní rámec EU pro udržitelné potravinové 
systémy: Veřejná konzultace 
Jaký je legislativní rámec EU pro udržitelné potravinové systémy? 

Evropská komise (EK) ve své strategii Farm to Fork (F2F) zveřejněné v květnu 2020 
oznámila, že do konce roku 2023 předloží návrh nového legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy (SFS Law). Půjde o zásadní nový právní předpis Evropské 
unie (EU) v oblasti potravin, který by mohl podpořit pokrok směrem k transformaci 
potravinového systému zaměřené na udržitelnost. Tento nový zákon o udržitelném 
potravinovém systému má potenciál podpořit postupnou úpravu dalších právních 
předpisů EU týkajících se potravin (např. společné zemědělské politiky) a mohl by také pro 
EU znamenat průlom v dalších aspektech potravinového systému, což by mohlo vést k 
důraznějším opatřením EU v oblastech, jako je spotřeba potravin a stravování, povinnosti 
udržitelnosti pro účastníky potravinového řetězce, jakož i větší transparentnost a přísnější 
sociální a environmentální záruky v oblasti obchodu s mořskými plody a zemědělskými 
potravinami. Souvisí vaše práce nebo angažovanost s potravinovými systémy, například 
s výrobou potravin nebo stravováním? Pak by tento nový zákon měl být ve vašem 
hledáčku, protože má skutečný potenciál podpořit přechod k udržitelnějším 
potravinovým systémům. Aby se stal skutečností, musíme Evropské komisi poslat jasný 
vzkaz!  

Co je to veřejná konzultace?  

Veřejné konzultace jsou pro EK způsobem, jak zjistit zájem o politické iniciativy a získat 
zpětnou vazbu a podněty od různých stran. Staly se nedílnou součástí postupů Evropské 
komise při tvorbě politik. I když postoje vyjádřené v rámci veřejných konzultací nejsou pro 
EK závazné, při tvorbě politik se v nich zohledňují názory a požadavky občanů a všech 
typů zúčastněných stran, a jsou proto klíčovým momentem, kdy mohou všechny strany 
vyjádřit svůj názor, aby je EK vyslyšela! Veřejná konzultace SFS, která byla zahájena 28. 
dubna 2022 a bude ukončena 21. července 2022, má podobu online dotazníku na portálu 
Have your say EK. Nyní máte příležitost vyjádřit svůj názor! 

Proč je to důležité?  

Veřejné konzultace jsou důležitou příležitostí, jak vyslat Komisi první silný politický signál: 
Rozhodnutí na úrovni EU jsou často příliš vzdálená realitě v terénu, takže podněty získané 
prostřednictvím veřejných konzultací, zejména od vnitrostátních a místních zúčastněných 
stran, jsou ceněny jako důkaz zájmu a zapojení veřejnosti. Patříte mezi aktéry, kteří se 
angažují nebo chtějí přispět k větší udržitelnosti našich potravinových systémů? Patříte 
mezi mladé lidi, nevládní organizace nebo aktéry občanské společnosti, kteří se 
zajímají o budoucnost našich potravinových systémů? Pak může vaše zpětná vazba k 
veřejné konzultaci přispět k úsilí o to, aby se stala průřezovým bodem obratu pro 
potravinové systémy EU! 

Jak se mohu zúčastnit veřejné konzultace? 

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Nova-iniciativa-tykajici-se-udrzitelneho-potravinoveho-systemu-EU_cs


 
Veřejné konzultace se může zúčastnit kdokoli a poskytnout k ní zpětnou vazbu na 
webových stránkách EK o systému udržitelného rozvoje. Tento proces však může být 
složitý, protože je někdy technicky a politicky zatížený, ale můžeme vám poskytnout 
doporučení. Podívejte se prosím na náš dokument s pokyny "Vzor odpovědí". 

Znáte další subjekty, které se zajímají o budoucnost našich potravinových systémů? 
Podělte se s nimi o tyto dokumenty a vyzvěte je, aby odpověděli na konzultaci, musíme 
se spojit, aby byl náš hlas slyšet a aby naše potravinové systémy byly udržitelnější pro 
všechny! 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative/public-consultation_cs

