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Szanowna Pani! 

Komisarz Wojciechowski zwrócił się do mnie o udzielenie odpowiedzi w jego imieniu 

na Pani pismo uzupełniające z dnia 24 czerwca 2022 r., w którym apelują Państwo 

o ambitne wdrożenie strategii „Od pola do stołu” oraz o zmiany w systemach 

żywnościowych, w szczególności o przejście na dietę roślinną. Sugerują Państwo wiele 

sposobów, aby osiągnąć ten cel. Przyjąłem również do wiadomości Państwa oczekiwania 

związane z przyszłą inicjatywą w sprawie zrównoważonych systemów żywnościowych. 

Realizacja strategii „Od pola do stołu” staje się jeszcze bardziej istotna w kontekście 

obecnego światowego kryzysu żywnościowego, jak podkreślono w komunikacie Komisji 

z dnia 23 marca br. w sprawie ochrony bezpieczeństwa żywnościowego i wzmocnienia 

odporności systemów żywnościowych1. Komisja zobowiązała się nie tylko do 

wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia obecnie 

bezpieczeństwa żywnościowego, ale także do wzmocnienia transformacji w kierunku 

odpornych i zrównoważonych systemów żywnościowych w przyszłości.  

Strategia „Od pola do stołu” przewiduje między innymi stymulowanie konsumpcji 

żywności, która jest zrównoważona zarówno pod względem zdrowotnym, jak 

i środowiskowym, kładąc nacisk na znaczenie diety w większym stopniu opartej na 

roślinach, w tym produktach pełnoziarnistych, owocach i warzywach, roślinach 

strączkowych i orzechach. We wspomnianym komunikacie przypomniano, że przejście 

na dietę w większym stopniu opartą na roślinach jest jednym z elementów transformacji 

systemów żywnościowych UE, któremu powinny towarzyszyć badania i innowacje 

w dziedzinie zrównoważonych i zorientowanych na konsumenta alternatyw dla białek 

zwierzęcych.  

Jak zapowiedziano w planie walki z rakiem i w strategii „Od pola do stołu”, Komisja 

dokona również przeglądu swojej polityki promocyjnej w zakresie produktów rolno-
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spożywczych, tak aby zwiększyć wkład tej polityki w zrównoważoną produkcję 

i konsumpcję oraz dostosować ją do zmieniającego się sposobu odżywiania. Chociaż 

wybory żywieniowe pozostają kwestią osobistą, ważne jest informowanie konsumentów 

o zdrowym i zrównoważonym stylu życia i właściwych sposobach odżywiania. 

Obejmuje to promowanie diety w większym stopniu opartej na roślinach, z mniejszą 

ilością czerwonego i przetworzonego mięsa oraz innych środków spożywczych 

powodujących ryzyko zachorowania na raka, a także z większą ilością owoców 

i warzyw. Przegląd stwarza również możliwość zmiany wykazu kwalifikujących się 

produktów w celu ewentualnego dodania niektórych produktów pochodzenia roślinnego 

pochodzących z UE, które obecnie nie są uwzględnione. Jeśli chodzi o mięso, w strategii 

„Od pola do stołu” stwierdzono, że przegląd polityki promocyjnej powinien 

koncentrować się na tym, w jaki sposób UE może wykorzystać tę politykę do wspierania 

najbardziej zrównoważonych i niskoemisyjnych metod produkcji zwierzęcej.  

Przygotowywany wniosek w sprawie zrównoważonych systemów żywnościowych w UE 

ma na celu uwzględnienie celów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wszystkich 

podmiotów systemu żywnościowego, w tym konsumentów. Oczekuje się, że przepisy 

dotyczące etykietowania, zamówień publicznych i zarządzania systemami 

żywnościowymi (w tym środowiskami żywnościowymi) przyczynią się do 

upowszechnienia zrównoważonej, zdrowej diety. Wniosek ten zaplanowano na 2023 r., 

a dotyczące go internetowe konsultacje publiczne zakończyły się 21 lipca bieżącego 

roku. Mam nadzieję, że mieli Państwo możliwość wzięcia udziału w tych konsultacjach. 

Z poważaniem 

 

p.o. Michael NIEJAHR 

Acting Deputy Director-General 

in absence of  

 

Wolfgang BURTSCHER 
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