Warszawa, 22 września 2022 r.

Szanowni Państwo,
Green REV Institute, operator koalicji Future Food 4 Climate chciałby podziękować za
możliwość przedstawienia stanowiska w ramach konsultacji Komisji Europejskiej ws.
„Rybołówstwo – komunikat w sprawie funkcjonowania wspólnej polityki rybołówstwa”.
Chcemy podkreślić, że Komisja Europejska musi zająć jasne stanowisko w sprawie
uwzględnienia wspólnej polityki rybołówstwa w planowanej legislacji Zrównoważonego
Systemu Żywnościowego (Sustainable Food System/ SFS). SFS

musi

regulować

kwestie

związane ze wspólną polityką rybołówstwa w zakresie: oznakowania żywności, produkcji
zwierzęcej, ryb; zamówień publicznych oraz żywienia zbiorowego w instytucjach publicznych,
w szczególności w placówkach oświatowych, kwestii marnowania żywności (monitoring,
przeciwdziałanie, opracowanie regulacji przeciwdziałających marnowaniu żywności na każdym
etapie produkcji zwierzęcej). Rolą Komisji Europejskiej jest wprowadzenie legislacji SFS, która
będzie stanowić efektywne narzędzie na rzecz transformacji systemu żywnościowego dla
planety, ludzi i zwierząt. Wspólna polityka rybołówstwa nie może być narzędziem
ekonomicznym, handlowym, ale musi podlegać regulacjom SFS oraz odpowiadać na obecne
wyzwania klimatyczne, zdrowotne i społeczne.
Z niepokojem przyjmujemy wypowiedzi polskich decydentów w zakresie zwiększenia spożycia
ryb w Polsce oraz spożycia w zakresie tzw. tańszych ryb. W dobie katastrofy klimatycznej,
zdrowotnej, pandemii rządy państw członkowskich powinny dokładać wszelkich starań do
promowania diet roślinnych w społeczeństwie i ograniczania produkcji i konsumpcji ryb, mięsa
zwierząt lądowych, nabiału, jaj.
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Z niepokojem przyjmujemy także działania polskiego rządu w zakresie wyjaśnienia tragedii
rzeki Odry oraz działań naprawczych i przeciwdziałających niszczeniu rzek, środowiska
naturalnego.
Dlatego uważamy, że Komisja Europejska powinna działać na rzecz wprowadzenia regulacji
odpowiadających na wyzwania klimatyczne, zdrowotne i społeczne. Wspólna polityka
rybołówstwa musi być narzędziem

do ochrony klimatu, środowiska naturalnego,

przeciwdziałania niszczeniu zdrowia, jakości życia ludzi oraz transformacji systemu żywności.
Dobrostan ryb jako zwierząt tzw. hodowlanych to kwestia praw zwierząt, praw człowieka oraz
ochrony planety i środowiska naturalnego.
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