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Dairy Flash    

 Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 

 

Sobota 6 maja 2017: Serowy bufet EDA na Dniu Otwartych Drzwi 
Instytucji Europejskich w Brukseli. 
 

Z okazji  60-tej rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego, doroczny Dzień Otwartych Drzwi 

instytucji UE w Brukseli jest nastawiony na ponowny sukces. Jako EDA jesteśmy dumni będąc 

zaproszeni do zaprezentowania wspaniałych serów sponsorowanych przez naszych 

członków, na tradycyjnym „Targach Chleba”, które w tym dniu odbędą się w okolicach ronda 

Schumana, miejsca w centrum spotkań i dialogu pomiędzy trzema głównymi europejskimi 

instytucjami. 

Vive le pain, le fromage & vive l’Europe ! (Niech żyje chleb, ser & niech żyje Europa) 

 

 

Podczas przygotowań do misji wysokiego szczebla Komisarza UE Phila Hogana do Kanady 

w następnym tygodniu, opracowaliśmy nasz nowy materiał Dairy Trade Focus on Canada, 

dostępny na naszej stronie internetowej: 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trad

e_Focus_Canada_April_2017.pdf 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trade_Focus_Canada_April_2017.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trade_Focus_Canada_April_2017.pdf
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Doroczna Konwencja EDA 2017 

  

Rejestarcja otwarta – wcześniejsza rejestracja do 30 
czerwca 2017 
 

Doroczna Konwencja EDA 2017 odbędzie się w Sztokholmie (Szwecja) w dniach 28 do 

30 września 2017, pod hasłem „Mleczarstwo Europejskie: Biznes Światowy & 

Lokalne Korzenie”, przy potwierdzonym udziale kluczowego prelegenta Komisarza 

UE d.s Handlu: pani Cecylii Malmström. 

Zarezerwuj termin 

 
Projekt EU-Chiny: “Młodzi farmerzy”  
 

Komisarz EU  Phil Hogan i Minister  Rolnictwa Han Changfu uzgodnili 

wzmocnienie współpracy w budowaniu możliwości i wymiany doświadczeń 

dotyczących młodych farmerów. 

„Unia i Chiny stoją wobec podobnych wyzwań. Dla młodych farmerów jest to dostęp do 

ziemi, do środków finansowych i wiedzy”, podkreślił Komisarz UE Phil Hogan. 

„My, młodzi farmerzy,  jesteśmy nowymi którzy dbają o środowisko” podkreślił Alan 

Jagoe, przewodniczący Organizacji Młodych Farmerów w Europie (CEJA): „Chiny i 

Europa są bardziej partnerami niż konkurentami” 

 

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton został zaproszony na oficjalną 

ceremonię podpisania porozumienia w Brukseli: „jesteśmy naprawdę wdzięczni 

Komisarzowi Hoganowi za porozumienie w relacjach UE-Chiny. Jak dotąd, od początku 

objęcia stanowiska, Komisarz zrealizował cztery wizyty w Chinach”  

 



 

 
Od lewej do prawej: Alan Jagoe, Przewodniczący  Young Farmers Organisation in Europe (CEJA); 

Minister Rolnictwa Han Changfu (Chiny); EU Komisarz Rolnictwa I Rozwoju Wsi UE,  Phil Hogan 

Przyszłość CAP – odpowiedź EDA do konsultacji  
 
W zeszłym tygodniu dostarczyliśmy naszego wkładu do Konsultacji Komisji na temat 

uproszczenia i modernizacji CAP. Nasze rekomendacje odnośnie przyszłej CAP mają w 

założeniach adresować potrzeby wszystkich trzech filarów zrównoważonego rozwoju. 

My oczekujemy ewolucji aktualnej CAP, która byłaby ulepszoną, dostarczającą więcej 

przejrzystości, przewidywalności i stabilności. Chcemy aby unijny sektor mleka 

utrzymał i poprawił swoją konkurencyjność  i swój wkład we wzrost, miejsca pracy i 

innowacje w całej naszej Unii. 

Proces konsultacji publicznych jest w samą porę przykładem nastawienia Komisji na 

transparentność i zaangażowanie  udziałowców. Rezultaty tego kwestionariusza będą 

prezentowane na konferencji wysokiego szczebla w dniu 7 lipca, na której  zobaczymy 

ważne konkluzje ze wszystkich zgromadzonych od udziałowców opinii. 

 

Pełen tekst stanowiska EDA odnośnie przyszłej CAP jest dostępny na naszej stronie www. 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Position_papers/EDA-Position_paper_Simplification_and_Modernisation_of_C.pdf 

 

 
 
 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/EDA-Position_paper_Simplification_and_Modernisation_of_C.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/EDA-Position_paper_Simplification_and_Modernisation_of_C.pdf
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EDA bierze udział w Otwartym Panelu EFSA dot. Wartości 
Odżywczej 
  
W dniach 5 i 6 kwietnia EDA wzięła udział w Otwartym Plenarnym spotkaniu Panelu 

Naukowego EFSA dot. Produktów Dietetycznych, Wartości Odżywczej i Alergii (NDA) w 

kwaterze EFSA w Parmie (IT) link: https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/170404-0 

Panel EFSA NDA składa się z 21 ekspertów w ramach  Zespółu EFSA Naukowych Opinii 

odnośnie oznakowań zdrowotnych, żywienia niemowląt, wartości referencyjnych diety 

(DRVs) dla składników odżywczych, alergii i nowej żywności. Odnośnie szczególnego 

znaczenia sektora mleka, panel NDA przyjął szeroko dyskutowany Przewodnik EFSA  dla 

wnioskodawców  stosowania formuł z hydrolizatów białka. EFSA podziękowała EDA i EWPA 

za wspólny wkład w te ważne prace,  poprzez zgłaszanie podczas konsultacji uwag do 

projektu przewodnika EFSA. Innym interesujący zagadnieniem na tym spotkaniu była prośba 

kompetentnych autorytetów z  pięciu krajów nordyckich skierowana do EFSA o naukową 

poradę dotyczącą cukrów dodanych. Poprzez proces rozpoznawczy, EFSA zorganizuje 

spotkanie  z udziałowcami jako część publicznych konsultacji odnośnie projektu opinii w 

2018 i 2019 r. Ostateczna opinia EFSA odnośnie cukrów dodanych będzie dokonana przed 

2020 r. 

W grudniu 2016, EDA została wybrana jako glos europejskiego mleczarstwa na nowym 

Forum Udziałowców EFSA( http://www.efsa.europa.eu/en/engage/stakeholders). W świetle 

naszej nowej roli jako udziałowiec EFSA, EDA będzie kontynuować zaangażowanie w EFSA na 

następnym Forum Udziałowców EFSA (30-31 maja) i w Okrągłym Stole EFSA Stowarzyszeń 

Przemysłowych (22 czerwca). 

EDA komentuje pierwszy projekt zrewidowanego Reference 
Document on Best Available Techniques for the Food, Drink and 
Milk Industries ( Dokument Referencyjny dot. Najlepszych Dostępnych Technik 

dla Przemysłów Żywności, Napojów i Mleczarskiego- BREF) 
 

BREFs  są przemysłowymi wzorcami odniesienia dla różnych rodzajów emisji pochodzących z 

zakładów przetwórczych (np. emisje do powietrza i do wody), które zostały opracowane 

przez unijne autorytety. EDA śledziła uważnie rewizję 2006 i dostarczyła do Centrum 

Naukowego  Komisji UE (JRC) swój wartościowy udział i ekspertyzę podczas trwania procesu. 

Wcześniej, w  styczniu, IRC wydał  Best Available Techniques for the Food, Drink and Milk 

Industries (FDM BREF), które zostały udostępnione dla komentarzy od udziałowców poprzez 

stronę internetową Komisji BATIS. 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/170404-0
http://www.efsa.europa.eu/en/engage/stakeholders


Członkowie EDA byli aktywnie  włączeni w proces opiniowania przez wiele tygodni i zgodnie z 

planem dostarczyli swoje cenne opinie do projektu w dniu 21 kwietnia. Ponieważ jest  tam 

wiele komentarzy i odniesień proponowanych dla potrzeb dalszych naukowych podstaw, 

EDA będzie zachęcać do przeprowadzenia dodatkowej rundy oraz nowego zrewidowanego 

projektu, aby upewnić się, że specyfiki mleczarskie jak również realia będą wzięte pod 

uwagę. 

 

W jaki sposób odkryć ponownie następny model zrównoważonej 
globalizacji? 
 

"Pełen życia  środowiskowy i socjalny wymiar  globalnej strategii był zawsze częścią 

wizji grupy Bel. Na tej silnej bazie ustanowiliśmy teraz wszystkie narzędzia dla 

organizowania naszego potencjału na lokalnym i międzynarodowym poziomie” Magali 

Sartre, Corporate affairs & CSR Director at Fromageries Bel 

  

 

 

Magali Sartre (na zdjęciu) i Valentine Fievet prezentowali strategię grupy Bel w Brukseli na 

spotkaniu wysokiego szczebla, umocowanego w Szwajcari,i Międzynarodowego Instytutu 

Zarządzania Rozwojem (IMD). 

 

 

 


