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       Warszawa, 3 października 2022 

 

 

Szanowny Pan Janusz Wojciechowski, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi UE, 

 

Szanowny Panie Komisarzu,  

 

 

 

W imieniu Green REV Institute, operatora Future Food 4 Climate, pierwszej rzeczniczej 

koalicji na rzecz transformacji systemu żywności w Polsce, zwracamy się do Pana Komisarza  

z apelem o silne poparcie dla inicjatywy legislacji dla zrównoważonego unijnego systemu 

żywnościowego jako jednego z priorytetowych obszarów prac Komisji Europejskiej w 2023 r. 

 

Zrównoważony system żywnościowy to inicjatywa, która stanowi narzędzie wdrażania 

strategii Od pola do stołu i Europejskiego Zielonego Ładu. Obecny system żywności jest 

niechlubnym fundamentem zanieczyszczenia powietrza, wody, gleb, chorób cywilizacyjnych, 

zoonoz, pandemii, spadku bioróżnorodności, łamania praw człowieka i cierpienia zwierząt tzw. 

hodowlanych. Komisja Europejska przyjmując Europejski Zielony Ład zobowiązała się do 

sprawiedliwej transformacji: energetycznej, sektora transportu i sektora produkcji żywności. 

Dzisiaj jak w soczewce widzimy jak krytyczne: dla ludzi, zwierząt, planety, są konsekwencje 

działania systemu produkcji żywności, który oparty jest na produkcji przemysłowej, produkcji 

zwierzęcej, deforestacji i niszczeniu ekosystemów w imię niezdrowej żywności. Unia 

Europejska musi w sposób jednoznaczny i bezkompromisowy wyznaczać drogę do 

sprawiedliwej transformacji systemu żywnościowego i planowana inicjatywa zrównoważonego 

systemu żywnościowego musi stać się priorytetem prac Komisji Europejskiej na 2023 r.  Ramy 



 

kontakt@greenrev.org | Giordana Bruna 34 / skrytka 5, 02-523 Warszawa, Polska 

KRS 0000521182 | NIP 5213677634 | REGON 147376122 

 

prawne zrównoważonego systemu żywnościowego to mapa drogowa naprawy systemu 

żywnościowego poprzez włączenie państw, samorządów lokalnych, przemysłu do 

odpowiedzialnych działań na rzecz transformacji systemu żywności: zielonych zamówień 

publicznych w instytucjach publicznych, przeciwdziałania marnowaniu żywności, kształtowaniu 

oznakowania, które będzie budować transparentną informacją dla osób konsumenckich. 

 

Dlatego zwracamy się do Pana Komisarza o zabranie głosu w sprawie inicjatywy dla 

Zrównoważonego Systemu Żywnościowego w UE i stanowcze zapewnienie, że Komisja 

Europejska i jej władze konsekwentnie będą realizować i wspierać strategię Od pola do stołu  

i nie pominą naprawy systemu żywnościowego w działaniach na rzecz sprawiedliwej 

transformacji.  

 

W związku z tym zwracamy się do Komisji o wyraźne, ponowne zobowiązanie się do 

dotrzymania terminu realizacji SFS, o którym mowa w strategii "Od pola do stołu", oraz do 

osiągnięcia określonego poziomu ambicji w swoim ostatecznym wniosku. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Anna Spurek        Daria Janowicz 

COO Green REV Institute     Członkini Zarządu 

 

 


