
Informacja  z rozmowy tel. EDA z DG AGRI1 
 
 
Do :                       EDA President Michel Nalet 
DW:                       EDA Special Committee and EDA TEC 
 
Nieformalne 
 
Drogi Michel, 
Drodzy wszyscy, 
 
Przede wszystkim olbrzymie podziękowania Tobie, drogi Michel, za twój czas & zaangażowanie.  
 
Informacja w pigułce2 dot. nieformalnego wrażenia z rozmowy telefonicznej z DG3, w której brali 
udział dr Wolfgang Burtscher (DG AGRI4) oraz dyrektor Michael Scannell, Brigitte Misonne i Mr Koen 
Dillen 
 

• Bardzo konstruktywna atmosfera; DG AGRI dostrzega wysiłki mleczarstwa dla utrzymania 
półek & lodówek wypełnionych produktami mlecznymi; 

• Wkład, który otrzymaliśmy dziś rano w rozmowie telefonicznej EDA dot. naszej sytuacji, 
został zakomunikowany do EU COM5, a Michel uaktualnił go o dzisiejszą sytuację (produkcja 
mleka i sytuacja popytowa w różnych segmentach port folio mleczarskiego); 

• Michel skupił sie na produktach masowych (masło % OMP), gdzie na poziomie handlu, ceny 
zbliżają się do ceny interwencyjnej; 

• Michel przekazał naszą ocenę, że kraje członkowskie i  sektor mleczarstwa desperacko 
oczekuje na środki (PSA6) – które już teraz mogą być spóźnione dla OMP, ale jeszcze nie dla 
sera & masła. Wobec OMP dotknęliśmy scenariusza, w którym legalnie przewidziane 109 tys. 
ton może być wykorzystane raczej szybko i gdzie w takiej sytuacji EU COM będzie zmuszona 
do pokazania dalszego zaangażowania (poprzez procedurę przetargów). Podkreśliliśmy  także 
nasze stanowisko odnośnie  mleka NI 7& interwencji UE; 

• W przeszłości, my jako EDA, mieliśmy pozytywne doświadczenia z zarządzania rynkiem przez 
EU COM; brak reakcji ze strony EU COM na dzisiejszy rozwój sytuacji jest niewytłumaczalny; 
jest to sytuacja bezprecedensowa;  ten sentyment może łatwo przekształcić się w ruch anty-
UE; 

• Michel  naświetlił także międzynarodowy obraz (sytuacja mleczarstwa w USA, rynki 
eksportowe, zwłaszcza CN8); 

• Dyrektor Michael Scannell przedstawił ogólną sytuację dot. rolnictwa na poziomie UE oraz 
pomysły omawiane  na wczorajszym spotkaniu SCA9; 

• Michel wskazał, że sektor mleczarski potrzebuje dzisiaj sygnału, wiedząc że wejdziemy w 
jeszcze bardziej trudny czas (najprawdopodobniej  włączając ceny mleka po kwietniu 2020) 
oraz w czytelny sposób przedstawił prawdopodobny scenariusz (scenariusze) dla przyszłości; 

 

 
1 Tłumaczenie finansowanie z Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM: w oryginale użyto sformułowania w pincie mleka – pinta = ok.0,5 l mleka  
3 Komentarz KSM: DG – Dyrekcja Generalna KE 
4 Komentarz KSM: DG AGRI - Dyrekcja Generalna Rolnictwo 
5 Komentarz KSM: EU COM – Komisja UE 
6 Komentarz KSM: PSA – dopłaty do prywatnego magazynowania 
7 Komentarz KSM: mleko NI – mleko z Irlandii Północnej 
8 Komentarz KSM: CN - Chiny 
9 Komentarz KSM: SCA – Stały Komitet ds. Ronictwa 



 
 

 
• Znalezienie dodatkowych pieniędzy UE poza Budżetem CAP10 w dzisiejszym kryzysie covid19 

nie jest poważną opcją, a w ramach budżetu CAP, rezerwa kryzysowa byłaby jedyną opcją. 
• Na marginesie spraw, poruszyliśmy strategię F2F11: ta narracja F2F powinna być brać pod 

uwagę odporność systemu żywności i bezpieczeństwo żywności i z tego powodu 
odzwierciedlać  ‘lekcję wyciągniętą’ z  kryzysu covid19 i olbrzymiego szoku w jakim dziś 
żyjemy. 
 

Jako podsumowanie  dla potrzeb wewnętrznych: w dzisiejszym  światowym kryzysie zdrowotnym 
oraz przy ogólnej perspektywie makro-ekonomicznej, wydaje się że DG AGRI jest w sytuacji, w której 
nie może mobilizować energii, jaką chciałaby, dla ochrony rynków. Mamy także wrażenie, że DG AGRI 
całkiem poważnie obawia się negatywnych skutków, zarówno na poziomie rynkowym jak i 
politycznym, które mogą (i prawdopodobnie będą) miały miejsce. 
 
Niech żyje mleko! 
 
Alexander 

 
   

Alexander Anton 
Secretary General  EDA – European Dairy Association 22 – 28, avenue d’Auderghem, 1040 Brussels  
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aanton@euromilk.org - www.euromilk.org 

@EDA_Dairy    @dairyanton 

 

 

 
10 Komentarz KSM: CAP – WPR – Wspólna Polityka Rolna 
11 Komentarz KSM F2F: „from farm to fork”–“od pola do stołu” 
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