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1. Wstęp 

Współcześnie produkty tradycyjne są poszukiwane przez świadomych konsumentów, 

którzy w odpowiedzi na procesy „psucia żywności” i funkcjonowania na rynku UE  

tzw. „żywności śmieciowej” poszukują tradycyjnych, unikatowych produktów, pochodzących 

z regionów czystych ekologicznie lub występujących na obszarach tzw. „małych ojczyzn”. 

Jednocześnie na gruncie przepisów prawa unijnego i krajowego tworzone są regulacje 



572 M. Stych 

związane zarówno z tradycją danego regionu jak i dziedzictwem funkcjonujących tam 

produktów żywnościowych.  

W ostatnich latach coraz częściej staje się zauważalny trend – wśród konsumentów – 

powrotu do mało przetworzonych produktów żywnościowych, który nie wątpliwie stanowi 

reakcję na masowe fast foody. Klienci-konsumenci nabierają świadomości – dzięki środkom 

masowego przekazu – iż jedzenie ma znaczący wpływ na stan zdrowia całej populacji, stąd 

też nabywcy coraz częściej czytają etykiety na produktach żywnościowych, wykazują 

zainteresowanie sposobami produkcji, a na znaczeniu nabiera region, z którego pochodzi 

określona żywność tradycyjna. Wspomniane przesłanki znajdują swoje odzwierciedlenie  

w regulacjach prawnych związanych z produktem tradycyjnym, a to z kolei pozwala na 

traktowanie tych produktów jako odrębnej grupy produktów żywnościowych. 

Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia problemów definicyjnych 

żywności tradycyjnej i odstępstw, które w pewnym stopniu wiążą się z konkretnym regionem.  

Zostanie postawiona hipoteza, że współczesne regulacje prawne na szczeblu unijnym  

w pełni kształtują unormowania krajowe żywności tradycyjnej. 

W artykule zastosowano metodę dogmatyczno-prawną. 

Całość zamykają wnioski. 

2. Definicja produktu regionalnego 

Podstawowym problemem jest interpretacja definicji produktu tradycyjnego (żywności 

tradycyjnej). Przepisy Wspólnotowe chroniące te produkty obowiązują od roku 1992 i są 

związane z przeprowadzoną reformą Wspólnej Polityki Rolnej oraz co wymaga podkreślenia 

odnoszą się do regionu na obszarze, którego produkt ten występuje (Gulbicka, 2014). 

Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi tych produktów są: 

 rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów 

rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjal-

nościami (Dz. Urz. UE L 93/1 z 31.03.2006; uchyliło rozporządzenie Rady nr 

2081/92/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych  

i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych Dz. Urz. WE L 28  

z 24.7.1992, s. 1); 

 rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony 

oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 93/12 z 31.03.2006; uchyliło rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym 

charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych Dz. Urz. WE L 208  

z 24.07.1992). 
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Definicje produktu tradycyjnego można odnaleźć w art. 2, ust. 1, lit. b) rozporządzenia 

Rady (WE) nr 509/2006. Sam przepis definiuje istotny dla dalszych rozważań zwrot 

„tradycyjny”, co należy uznać za wystarczające dla całego pojęcia produktu tradycyjnego 

(„żywność tradycyjna”) – „udokumentowany jako będący w użyciu na rynku wspólnotowym 

przynajmniej przez okres wskazujący na przekaz z pokolenia na pokolenie; okres ten 

powinien odpowiadać okresowi zwykle przypisywanemu jednemu pokoleniu i wynosić co 

najmniej 25 lat”. Konsekwencją regulacji unijnej jest zastosowanie pojęcia „tradycyjny” 

również w polskich przepisach prawnych, jako przykład należy powołać się na ustawę z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. DzU z 2019 r., poz. 1541), 

która definiuje zarówno żywność jak i żywność tradycyjną (Gulbicka, 2010). Odnośnie 

pojęcia żywności art. 3, ust. 1 ustawy odsyła do rozporządzenia nr 178/2002 (Rozporządzenie 

(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające 

ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa 

żywności z dnia 28 stycznia 2002 r., Dz. Urz. UE L Nr 31, s. 1) traktując jako żywność 

(środek spożywczy) każdą substancję lub produkt, pod warunkiem spełniania wymogów 

wskazanych w powyższym rozporządzeniu. Odesłanie to jest zasadne, bowiem 

pierwszeństwo ma regulacja unijna przed unormowaniem krajowym. Natomiast powtarzanie 

definicji stanowiłoby naruszenie zasad techniki prawodawczej. 

Analizowane rozporządzenie unijne w art. 2 zastosowało szerokie rozumienie pojęcia 

żywności i środka spożywczego, co należy uznać za słuszne, bowiem gwarantuje to stabilność 

samej regulacji unijnej. „Żywność” lub „środek spożywczy” to jakiekolwiek substancje lub 

produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do 

spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać. „Środek 

spożywczy” obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, 

świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki 

(Kowalczyk, 2009).  

Definicja ta obejmuje również wodę, pod warunkiem, że spełnia normy wskazane  

w art. 6 dyrektywy 98/83/WE (Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r.  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – https://eur-lex.europa.eu/ 

legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0083). Unormowanie to nie wywołuje kolizji 

z przepisami dyrektywy 80/778/EWG (dyrektywa Rady 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. 

odnoszącej się do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. L 229  

z 30.8.1980, s. 11 – zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.). 

Rozporządzenie unijne wprowadza katalog wyłączeń określonych produktów z pojęcia 

„żywności tradycyjnej”: 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0083


574 M. Stych 

 pasze, 

 zwierzęta żywe, chyba że mają być one wprowadzone na rynek do spożycia przez 

ludzi, 

 rośliny przed dokonaniem zbiorów, 

 produkty lecznicze w rozumieniu dyrektyw Rady 65/65/EWG (Dyrektywa Rady 

65/65/EWG z dnia 26 stycznia 1965 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych lub działań administracyjnych odnoszących się do leków gotowych, 

DzU 1965, 22, s. 369) i 92/73/EWG (dyrektywa Rady 92/73/EWG z dnia 22 września 

1992 r. rozszerzającej zakres zastosowania dyrektyw 65/65/EWG i 75/319/EWG  

w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych lub działań administra-

cyjnych dotyczących produktów leczniczych i ustanawiającej dodatkowe przepisy  

w odniesieniu do homeopatycznych produktów leczniczych, DzU L 297, s. 8), 

 kosmetyki w rozumieniu dyrektywy Rady 76/768/EWG (Dyrektywa Rady 

76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 

Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych, Dz. Urz. UE L 1976.262.169 

z późn. zm.), 

 tytoń i wyroby tytoniowe w rozumieniu dyrektywy Rady 89/622/EWG (dyrektywa 

Rady 89/622/EWG z dnia 13 listopada 1989 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących 

etykietowania wyrobów tytoniowych, DzU L 359, s. 1, brzmienie zmienione 

dyrektywą Rady 92/41/EWG z dnia 15 maja 1992 r., DzU L 158, s. 30), 

 narkotyki lub substancje psychotropowe w rozumieniu Jednolitej Konwencji  

o środkach odurzających z 1961 r. (Jednolita konwencja o środkach odurzających  

z 1961 r., sporządzona w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r., DzU z 1966 r., Nr 45, 

poz. 277) oraz Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r. (Konwencja  

o substancjach psychotropowych, sporządzona w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r., 

DzU z 1976 r., Nr 3,1 poz. 180). 

W interesującym nas zakresie żywność tradycyjna została zdefiniowana w pkt. 60, ust. 3, 

art. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Polski ustawodawca oparł się na 

wspomnianych już dwóch rozporządzeniach unijnych wskazując, iż do grupy żywności 

tradycyjnej zaliczymy produkty rolne i środki spożywcze, które spełniają następujące 

wymogi: 

 nazwy są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006 lub 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 510/2006, 

 wnioski o rejestrację zostały wysłane do Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów 

rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 2017 r.,  

poz. 1168), 
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 umieszczone zostały na liście produktów tradycyjnych prowadzonej przez Ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych, 

 przeznaczone są bezpośrednio dla konsumentów finalnych w rozumieniu art. 3, pkt. 

18 powoływanego już rozporządzenia nr 178/2002. 

Analiza definicji „żywności tradycyjnej” zawartej w przepisach unijnych, pozwala na 

stwierdzenie, iż nazwa produktu nie powinna sugerować innego składu surowcowego,  

niż występuje on w rzeczywistości. Oznacza to podanie w wykazie składników rzeczywistego 

składu surowcowego, co z kolei nie zwalnia z obowiązku zastosowania nazwy zgodnej  

z rzeczywistym składem.  

Zasadne jest zatem postawienie pytania, co należy rozumieć pod pojęciem tradycyjnego 

charakteru produktu? 

Należy stwierdzić, że o tradycyjnym charakterze produktu niewątpliwie zadecyduje 

wykazanie przez samego producenta, faktu stosowania tradycyjnych receptur i metod 

produkcji, pod warunkiem ich zakorzenienia w świadomości konsumentów z obszaru regionu 

przez okres co najmniej 25 lat. Istotnym elementem jest również jego skład i surowce użyte 

do produkcji, które pozostają niezmienne od lat w danej społeczności zamieszkującej obszar 

regionu przez co najmniej jedno pokolenie. Z powyższych rozważań wynika, iż tradycja  

w przepisach została powiązana z regionem oraz ludnością zamieszkującą ten obszar. 

3. Żywność tradycyjna a odstępstwa 

Na kształtowanie się świadomości konsumentów w zakresie żywności tradycyjnej 

pochodzącej z danego regionu wpływ ma jakość tych produktów. Na stan wiedzy wpływa 

również w znacznym stopniu rodzaj informacji przekazywany im przez producentów 

regionalnych. Nie bez znaczenia w tym zakresie są wytyczne zamieszczone w Białej Księdze 

Komisji WE (Biała Księga o Bezpieczeństwie Żywności przyjęta przez Komisję w dniu  

12 stycznia 2000 r.), nakazujące jednoznacznie, aby konsumenci otrzymywali informację  

o produktach tradycyjnych, które umożliwią im dokonanie świadomego wyboru w szerokiej 

ofercie rynkowej tych produktów (Lewandowska, 2007). Zasadne jest wskazanie, że przepisy 

w dziedzinie znakowania powinny przede wszystkim gwarantować konsumentom informacje 

o składzie, warunkach przechowywania, sposobie użycia i innych cechach, które decydują  

o wyborze danego produktu (Oleszko, 2006). 

Analiza powyższej definicji nie może być rozpatrywana w sposób sztucznie wydzielony  

z całego systemu prawnego – krajowego i unijnego – bez odniesienia się do całości 

problematyki żywności.  

Podstawowym elementem jest kwestia jakości handlowej „żywności tradycyjnej”. 
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W tym zakresie art. 3, pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

określa cechy produktu tradycyjnego, takie jak: właściwości organoleptyczne, fizyko-

chemiczne i mikrobiologiczne w zakresie technologii produkcji oraz wymagania wynikające 

ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami 

sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi (Kieljan, 2011). Wprowadzane do obrotu 

produkty powinny spełniać wymagania w zakresie jakości, jeżeli w przepisach o jakości 

handlowej zostały określone takie wymagania (art. 4, ust. 1). Zatem zgodnie z art. 3, pkt 5 

powyższej ustawy dla spełnienia wymagań co do jakości żywności tradycyjnej koniecznym 

staje się spełnienie również wymagań co do oznakowania produktu, jeżeli wymagania te 

zostały określone przepisami ustawy o jakości (art. 4, ust. 1). 

Dla konsumenta informacja, że żywność tradycyjna spełnia powyższe wymagania 

powinna być zawarta w oznakowaniu, o czym stanowi art. 7, ust. 1 wspomnianej ustawy. 

Oznakowanie zatem winno zawierać informacje istotne z punktu widzenia jakości handlowej, 

w szczególności: 

 nazwę, pod którą żywność tradycyjna jest wprowadzana do obrotu, 

 inne dane umożliwiające identyfikację konkretnego produktu oraz odróżnienie go od 

innych. 

Jakość w aspekcie regionalnym ma zatem znaczenie przede wszystkim dla ubiegania się  

o odstępstwa weterynaryjne i sanitarne dla określonych produktów tradycyjnych. Podstawa 

dla możliwości ubiegania się o powyższe odstępstwa przy produkcji tradycyjnej żywności 

została wprowadzona w przepisie art. 69 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  

Na tej podstawie Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania 

higieniczne w zakładach stosujących tradycyjne metody produkcji lub obrotu żywnością,  

w celu umożliwienia stosowania tych metod, oraz w zakładach zlokalizowanych w regionach 

szczególnych ze względu na położenie geograficzne, w celu uwzględnienia potrzeb tych 

zakładów. Jednocześnie Minister właściwy do spraw zdrowia oraz Minister właściwy do 

spraw rolnictwa, każdy w zakresie swoich kompetencji, działając w porozumieniu,  

mogą określić, w drodze rozporządzenia, ogólne odstępstwa od określonych wymagań 

higienicznych. Odstępstwo dotyczy wymagań wskazanych w rozdz. II pkt 1 i rozdz. V, pkt 1 

załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004 (Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych), 

w zakładach produkujących żywność tradycyjną w zakresie określonym w art. 7, ust. 2 

rozporządzenia Komisji WE nr 2074/2005 (Rozporządzenie Komisji WE Nr 2074/2005  

z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych 

produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli 

na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa 

od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz 

(WE) nr 854/2004, Dz. Urz. UE L 338/27 z 22.12.2005). Głównym celem tych regulacji jest 
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umożliwienie zakładom funkcjonującym na obszarze danego regionu stosowania 

tradycyjnych metod produkcji oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności.  

Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 

2010 r. w sprawie określonych wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów 

mlecznych o tradycyjnym charakterze (tj. DzU z 2017 r., 1259). 

Warunkiem zastosowania wyjątku wobec zakładu – zgodnie z powyższym rozporzą-

dzeniem – jest umiejscowienie wspomnianych zakładów w „regionach o szczególnych 

ograniczeniach geograficznych”. W § 2 rozporządzenia zdefiniowano je jako obszary  

o niekorzystnych warunkach gospodarowania typu górskiego oraz typu ze specyficznymi 

utrudnieniami, określone zgodnie z przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1257/1999 (Rozporządzenie Rady (WE)  

Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich  

z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające  

i uchylające niektóre rozporządzenia, DzU L 160 z 26.6.1999, s. 80) – art. 17 i nast. –

wyznacza się strefy górskie, które charakteryzują się znacznymi ograniczeniami możliwości 

użytkowania ziemi i znacznym wzrostem kosztów pracy w związku z:  

 istnieniem, z powodu wysokości, trudnych warunków klimatycznych, co skutkuje 

skróceniem okresu wegetacji,  

 występowaniem, na niższych wysokościach, stromych pochyłości obejmujących 

większą część terenów uprawnych, uniemożliwiających użytkowanie normalnych 

maszyn lub wymagających bardzo drogiego specjalistycznego sprzętu,  

 kombinacją dwóch powyższych czynników, gdzie każdy z tych czynników osobno jest 

mniej uciążliwy, ale istnienie obu równocześnie powoduje zwiększenie utrudnień. 

Z kolei regiony o mniej korzystnych warunkach gospodarowania według rozporządzenia, 

to tereny, którym grozi zaprzestanie użytkowania gleby oraz gdzie konieczna jest ochrona 

terenów wiejskich. W założeniach obejmują obszary rolnicze, które są jednorodne z punktu 

widzenia naturalnych warunków uprawy i które charakteryzują się: 

 małą produktywnością, terenami trudnymi w uprawie i z ograniczonym potencjałem 

produkcyjnym, który nie może być zwiększony; ewentualne zwiększenie jest możliwe 

przy poniesieniu nadmiernych kosztów i które są odpowiednie przede wszystkim dla 

ekstensywnej hodowli zwierząt gospodarskich,  

 produkcją, która wynika z małej produktywności środowiska naturalnego,  

jest znacznie niższa od przeciętnej w odniesieniu do głównych dokonań gospo-

darczych w rolnictwie,  
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 niską lub zmniejszającą się populacją zależną od działalności rolniczej; przyspieszenie 

wyludnienia zagroziłoby zaś stabilności funkcjonowania tego terenu i ciągłości 

zaludnienia. 

Regiony ze specyficznymi utrudnieniami to obszary, na których działalność rolnicza 

powinna być kontynuowana w celu poprawy stanu środowiska, utrzymania walorów 

krajobrazu i zachowania potencjału turystycznego tych obszarów. Strefy ze specyficznymi 

utrudnieniami to przede wszystkim gminy podgórskie, które charakteryzują się niską średnią 

wielkością gospodarstwa, dużą ilością działek rolnych przypadających na jedno 

gospodarstwo, małą szerokością pól, pofałdowaniem terenu oraz dużym udziałem użytków 

zielonych i dużym udziałem ludności związanej z rolnictwem. 

Kolejne zagadnienie jest związane z zafałszowaniem żywności tradycyjnej (Tetwejer, 

2009). Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych (tj. DzU z 2017 r., 2212). Produkt zafałszowany to żywność 

tradycyjna, której skład jest niezgodny z przepisami o jakości handlowej, w którym zostały 

wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego 

rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny 

sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli: 

a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu 

wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej, 

b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości 

handlowej poszczególnych produktów tradycyjnych albo niezgodną z prawda, 

c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, 

terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub 

klasy jakości handlowej. 

Z brzmienia z art. 8, ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002, wynika natomiast, iż prawo 

żywnościowe ma na celu ochronę interesów konsumentów i powinno stanowić podstawę 

dokonywania przez konsumentów świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich 

żywnością. Głównym celem regulacji jest zapobieganie: 

a) oszukańczym lub podstępnym praktykom, 

b) fałszowaniu żywności, 

c) wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzić konsumenta w błąd. 

O tradycyjnym charakterze produktu oprócz wykazania przez jego producenta, iż stosuje 

tradycyjne receptury i metody produkcji, zakorzenione w świadomości konsumentów od lat 

(przynajmniej 25 w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006), świadczy także jego 

skład i surowce użyte do produkcji, które są niezmienne od wielu lat i charakterystyczne dla 

danego regionu. 
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4. Podsumowanie 

Współczesny konsument europejski cechuje się wielokulturowością, z jednej strony 

można zaobserwować tendencję do poddawania się trendom globalnym, z drugiej zaś dążenie 

do zachowania regionalnej, kulturowej tożsamości, czego przejawem jest wzrost 

zainteresowania żywnością tradycyjną. W praktyce konsumenci dokonują rozróżnienia  

w ramach żywności tradycyjnej zarówno produktów, które są popularne na obszarze danego 

regionu w wyniku podejmowanych działań promocyjnych.  

Jak wynika z omówionych regulacji dotyczących definicji „żywności tradycyjnej” celem 

ochrony określonych gałęzi krajowego rolnictwa i przemysłu, kraje UE uzyskały sporo 

instrumentów przewidzianych przez przepisy prawa, które z drugiej strony wpływają na 

opóźnienie lub uniemożliwiają wprowadzenie na rynek unijny bezpiecznej nowej „żywności 

tradycyjnej”.  

Wspomniane odstępstwa mogą wynikać również z polityki państw członkowskich 

będących uczestnikami prowadzonych postępowań. Przeprowadzona wykładnia językowa 

definicji pozwala na wysnucie wniosku, że żywność w świetle dotychczasowych,  

jak i aktualnie obowiązujących regulacji oznacza tę samą szczególną kategorię żywności. 

Tym samym postawiona hipoteza została udowodniona i w praktyce nabiera szczególnego 

znaczenia. Rozwiązania unijne gwarantują szczelność i bezpieczeństwo wprowadzania  

i obrotu na rynku unijnym tej kategorii żywności. Dla dalszego rozwoju rynków regionalnych 

niewątpliwie konieczna jest poprawa prawnych uwarunkowań produkcji oraz dystrybucji 

produktów tradycyjnych w aspekcie regionalnym. W dalszym ciągu pomimo wydanego 

rozporządzenia istnieją liczne trudności w uzyskaniu odstępstw od rygorystycznych 

wymogów sanitarnych oraz weterynaryjnych dla produktów tradycyjnych. Podobnie wygląda 

sytuacja odnośnie stopnia świadomości konsumentów związanej z tego typu żywnością. 

Rozeznanie konsumentów jest niskie i związane z obawami, czy na pewno mamy do 

czynienia z produktem tradycyjnym.  

Prowadzona wspólna polityka rolna we wcześniejszych latach nie usunęła wszystkich 

barier utrudniających rozwój obszarów wiejskich, w szczególności na obszarach regionów 

górskich. Poprawa w tej sferze może wynikać ze zdecydowanego wzrostu zainteresowania 

producentów produktami umieszczanymi na Liście Produktów Tradycyjnych.  

Przewidywane są także działania związane z żywnością tradycyjną w ramach 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszystkie te 

działania mogą się przyczynić do lepszego wykorzystania doświadczeń innych państw 

europejskich w promocji regionów i ich specyficznej żywności tradycyjnej. 
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