
Iniciativy plánované ze strany EK pro lesnický sektor 

ROK INICIATIVA STRATEGIE 

Q2 & Q3 & Q4 2021 

Q3 2021 Hlasování ve výboru COMAGRI a COMENVI ke kompromisním návrhům Farm 
to Fork – 09-10/09/2021 

Farm to Fork 

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke stanovisku k Farm to Fork (pravděpodobně říjen) Farm to Fork 

Q3 2021 Hlasování pléna EP ke schválení dohody ke Společné zemědělské politice 
(září, pravděpodobněji říjen 2021) 

SZP 

Q4 2021 Předložení legislativních návrhů pro prevenci odlesňování v dodavatelských 
řetězcích (pravděpodobně září) 

Farm to Fork 

Q4 2021 Předložení iniciativy EU týkající se nízkouhlíkového zemědělství, včetně 
předložení Sdělení: Změna klimatu – obnova udržitelných uhlíkových cyklů. 
Cílem této iniciativy je podpořit rozvoj udržitelných řešení pro pohlcování 
uhlíku. Její součástí bude akční plán na podporu uhlíkového zemědělství a 
vytvoření regulačního rámce, který bude upravovat certifikaci odstraňování 
uhlíku. Zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/13066-Zmena-klimatu-obnova-udrzitelnych-uhlikovych-
cyklu_en 

Farm to Fork 

Q4 2021 Předložení legislativních návrhů pro zelená tvrzení (pravděpodobně 
14/12/2021) 

Farm to Fork 

Q4 2021 Komise bude poskytovat poradenství a technické pokyny k rozvoji režimu 
plateb za ekosystémové služby, a to do listopadu 2021. 

Strategie EU 
pro lesnictví 

Q4 2021 Předložení strategie EU pro půdu (pravděpodobně 22/12/2021) Biodiverzita / 
Farm to Fork 

Do konce 
2021 

Revize a případné úpravy Směrnice o trestněprávní ochraně životního 
prostředí 

Biodiverzita 

Do konce 
2021 

Akt v přenesené pravomoci v rámci nařízení o taxonomii s cílem zavést 
společnou klasifikaci ekonomických činností, které zásadním způsobem 
přispívají k ochraně a obnově biologické rozmanitosti a ekosystémů – 
zaměření na zemědělství (plus rovněž z dubna 2021 taxonomie se 
zaměřením na lesy a biopaliva, předloženo 21/04/2021) 

Biodiverzita 

Do konce 
2021 

Komise do konce roku 2021 navrhne právně závazný nástroj pro obnovu 
ekosystémů, včetně lesních ekosystémů (pravděpodobně 22/12/2021) 

Strategie EU 
pro lesnictví 

Do konce 
2021 

Komise do konce roku 2021 vypracuje pokyny k definici primárních a starých 
lesů, včetně jejich definice, mapování, monitorování a přísné ochrany. 
 

Strategie EU 
pro lesnictví 

Q1 & Q2 2022 

2021-2022 Návrh na revizi obchodních norem EU pro zemědělské produkty, produkty 
rybolovu a akvakultury, aby se zajistilo přijetí a dodávky udržitelných produktů 

Farm to Fork 

Q1 2022 Komise do 1. čtvrtletí roku 2022 vypracuje pokyny pro zalesňování a obnovu 
lesů šetrné k biologické rozmanitosti 

Strategie EU 
pro lesnictví  

Q2 2022 Komise vypracuje definici a přijme pokyny pro přírodě blízké lesnické 
postupy, a to do 2. čtvrtletí roku 2022 

Strategie EU 
pro lesnictví 

Q3 & Q4 2022 

Konec 2022 Komise doplní revizi právních předpisů o reprodukčním materiálu lesních 
dřevin o opatření na podporu produkce a uvádění na trh reprodukčního 
materiálu lesních dřevin vhodného pro budoucí klimatické podmínky, a to do 
konce roku 2022 

Strategie EU 
pro lesnictví  

Konec 2022 Komise předloží legislativní návrhy pro certifikaci uhlíkového zemědělství FitFor55 

2022-2023 Přijetí legislativy EU k zeleným tvrzením Farm to Fork 

2022-2023 Přijetí legislativy EU k odlesňování Farm to Fork 

2023 



Iniciativy plánované ze strany EK pro lesnický sektor 

ROK INICIATIVA STRATEGIE 

Q1 2023 Komise společně s členskými státy a v úzké spolupráci s různými zúčastněnými 
stranami v oblasti lesnictví určí další ukazatele, jakož i prahové hodnoty nebo 
rozsahy pro udržitelné obhospodařování lesů, a posoudí, jak by se daly 
nejlépe využít, počínaje dobrovolným přístupem, a to do 1. čtvrtletí roku 2023 

Strategie EU 
pro lesnictví 

Q1 2023 Komise přijme dobrovolný systém certifikace přírodě blízkého 
obhospodařování lesů, a to do Q1 2023 

Strategie EU 
pro lesnictví 

2024+ 

2024 Návrh rámce pro označování udržitelnosti potravin, aby se spotřebitelům 
umožnilo vybírat si udržitelné potraviny (včetně odlesňování) 

Farm to Fork 

2024 Posouzení pokroku EU při plnění jejích cílů do roku 2030 stran chráněných 
oblastí, a případně nutnost zavedení dalších opatření, legislativních nebo 
jiných 

Biodiverzita 

 


