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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1 
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 

 
 

Nieuczciwe Praktyki Handlowe: MEP2 Paolo De 
Castro wskazuje drogę !  
 
Tuż przed dyskusją Komitetu ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad raportem dotyczącym  

Nieuczciwych Praktyk Handlowych (UTP), sekretarz generalny EDA Alexander Anton miał 

możliwość spotkania z MEP Paolo De Castro (S&D, Italy) i jego zespołem. Aleksander Anton 

podsumował: 

 “Większość naszych pytań odnoszących sie do propozycji Komisji UE została wyjaśniona w 

projekcie raportu MEP Paolo Castro. Jesteśmy bardzo wdzięczni za jego wnikliwą pracę nad tymi 

propozycjami oraz w pełni zgadzamy się z jego ambitnym celem: tekst UE dotyczący UTPs musi w 

sposób efektywny chronić najsłabszych partnerów łańcucha”   

 

Propozycje Komisarza UE Phila Hogana dot. CAP  
Wczoraj na spotkaniu Zarządu EDA, Dr Peter Wehrheim, członek gabinetu Komisarza UE Phila 

Hogana, zaprezentował  propozycje dla przyszłej  CAP : „Połączenie konkurencyjności i 

zrównoważonego rozwoju przenosi się na zmiany w strukturze CAP i zarządzaniu. Nasza propozycja 

CAP jest nastawiona na dostarczanie korzyści dla obywateli UE” 

  

Dr Peter Wehrheim — przewodniczący EDA  Michel 

Nalet 

 

 

 

 

“Wobec zakłóceń w strukturze  Unii i całego europejskiego politycznego obszaru w 2019 r., my jako 

EDA widzimy potrzebę przewidywalności wobec najważniejszej wspólnej polityki UE…→ 

 

                                                           
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM: MEP-członek Parlamentu Europejskiego 
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Propozycja dot. CAP  Komisarza EU Phila Hogana  jest wyzwaniem, lecz także nastawionym 

przyszłościowo dokumentem”, podkreślił przewodniczący EDA  Michel Nalet.  

 
 
  

Konwencja EDA/Assifonte 2018  

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ !  
 
 

Wcześniejsza rejestracja otwarta do 28 wrzesńia 
 
‘Zielona Przyszlość Europejskiego Mleczarstwa’  
14 – 17 listopada 2018 w Dublinie, Irlandia  

Goszczona przez Dairy Industry Ireland  

...z udziałem kluczowego mówcy Komisarza UE Phila 

Hogana. Udział wezmą także: CEO3 Kerry Group (Edmond Scanlon), CEO  FrieslandCampina 

(Hein Schumacher), CEO  Sodiaal (Jorge Boucas), zastępca CEO Savencia (Robert Brzuszczak) i 

wielu innych mówców ze świata Mleczarstwa...  

▶ zarejestruj się tutaj http://eda2018.eu/registration/ 

▶ Hotele http://eda2018.eu/accommodation/ 

▶ Program http://eda2018.eu/conference-programme/ 

Strategia EU – Afryka:  
Inwestowanie w rolnictwo Afryki oraz wychodzenie 
dalej poza handel  
 

Dyrektor Leonard Mizzi (Komisja EU, DG ds. Rozwoju i Współpracy) podkreślił prace grupy 

ekspertów  ‘Grupa Robocza Rolnicza Afryka’ ustanowionej w 2018. Ta grupa robocza opracuje 

projekt rekomendacji dot. polepszania roli sektora agro-żywnościowego w zrównoważonym 

rozwoju Afryki. Raport jest spodziewany do przedstawienia  w następnym roku na Berlińskim 

‘Grüne Woche’ (18 - 27 stycznia 2019).  

 

 

                                                           
3 Komentarz CEO: generalny dyrektor 

http://eda2018.eu/registration/
http://eda2018.eu/accommodation/
http://eda2018.eu/conference-programme/
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Przewodniczący EDA  Michel Nalet podkreślił: 

 “Zobowiązania Europejskiego przemysłu mleczarskiego w różnych krajach w Afryce pokazuje, że 

wszyscy kierujemy się długoterminową strategią: dostarczając dużą gamę wysokiej jakości 

produktów, możliwości zatrudnienia i aktywności generujących wartość dodaną, zwłaszcza w 

rolniczej Afryce. Będziemy wspierać prace dyrektora Mizzi, jego zespołu i Grupy Roboczej Rolnicza 

Afryka, poprzez dostarczanie przeglądu naszych mleczarskich aktywności w różnych krajach 

Afrykańskich”. 

  

Dyrektor Leonard Mizzi — przewodniczący EDA  Michel Nalet 

 

Minister Rolnictwa Dolnej Saksonii spotyka się z 
EDA  
“Dolna Saksonia jest rolniczym landem numer 1 Niemiec. Wobec 9,5 mln ton rocznej produkcji 

mleka, Dolna Saksonia mogłaby sama być 7-mym najważniejszym krajem mleczarskim w UE-28, 

zaraz po Włoszech.  Dolna Saksonia jest także  miejscem znakomitych zakładów mleczarskich, 

takich jak ta, której jestem członkiem” powiedziała na wstępie Minister Barbara Otte-Kinast.    

 
Przewodniczący EDA Michel Nalet — Minister Barbara Otte-Kinast 
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“Jako producent mleka, Minister Otte-Kinast, ma głębokie rozeznanie odnośnie naszej laktosfery. 

Oprócz wymiany poglądów odnośnie przyszłych wyzwań stojących przed naszym sektorem na 

poziomie Europejskim, dyskutowaliśmy także o modelach współpracy pomiędzy producentami 

mleka, a  firmami przerabiającymi ich mleko i  w tym zakresie, myślę, zgodziliśmy się, że to od 

producentów mleka i przetwórców mleka zależy znalezienie najlepszej drogi kooperacji w ramach 

mlecznego łańcucha dostaw”, stwierdził  przewodniczący EDA Michel Nalet. 

Zobacz nasze ostatnie wydanie wiadomości prasowych dot.  

#Brexitu ! 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_

media_/EDA_Press_Release_Brexit_June_2018.pdf 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in

_the_media_/EDA_Press_Release_Brexit_June_2018.pdf 

 

Objęcie Prezydencji UE przez Austrię  
 
Podejmując Prezydencję UE, Austriacy mogą ją budować na bazie  wykonanej pracy  przez 

Bułgarię i Estonię dot. wielorakich i kompleksowych zagadnień o geo-strategicznym znaczeniu, jak 

bezpieczeństwo i migracja, czy „Agenda 2030” Narodów Zjednoczonych dla zrównoważonego 

rozwoju, wymieniając tu tylko kilka  nadrzędnych wyzwań dla Europy… 

 

➤ Przeczytaj więcej o sektorze mlecznym Austrii w naszym ostatnim Dairy Focus on 

the Austrian Presidency of the Council of the European Union! 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/Dairy_Focus_Austria_20

18.pdf 

 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_Brexit_June_2018.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_Brexit_June_2018.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_Brexit_June_2018.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_Brexit_June_2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/Dairy_Focus_Austria_2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/Dairy_Focus_Austria_2018.pdf
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Opis rysunków: 

27500 gospodarstw mlecznych 

8,8 mln populacja w Austrii 

543 421 krów mlecznych 

20 krów/gospodarstwo 

120 000 kg mleka/gospodarstwo 

3,3 mln ton – dostawy mleka roczne 

100% GMO-free 

78% z terenów górskich i o niekorzystnych warunkach 

15% mleka od krów żywionych sianem 

86 zakładów przetwórczych mleka 

109 zakładów mlecznych, 4910 pracowników 

 
Wymiana studentów w gospodarstwach UE:  
‘Galerie Européenne de Bernussou 2018’  
 
Program unikalnej wymiany studentów prowadzony przez IUT Rodez/farming school Bernussou 

jest wspierana we Francji przez kilka firm jak SODIAAL czy Lactalis.  

Dajemy możliwość naszym studentom nabycia praktyki z zakresu produkcji rolnej w Niemczech, 

Holandii, Irlandii, Włoszech i innych krajach UE. Jest on częścią programu nauczania naszych szkół. 

Cały program wymiany jest finansowany ze środków prywatnych w celu rozszerzenia przez samych 

studentów. Jeśli chcemy zachęcić więcej ludzi do gospodarowania na farmach w Europie, 

potrzebujemy Europejskiego programu ERASMUS, dla praktyk studenckich na farmach” wnioskuje  

Patrick Couderc, producent mleka i lider Bernussou training school (fotografia poniżej). 
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Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny?  

 
 
"Jeśli  miałbym możliwość wyboru pomiędzy różnymi włoskimi specjałami, moje myśli 

kierują się na Parmigiano Reggiano: wielki gdy spożywany go samego, nawet lepszy z 

kieliszkiem dobrego wina, jest idealny dla uatrakcyjnienia i rozwoju każdej 

śródziemnomorskiej receptury."  

MEP Paolo De Castro S&D, Italy 

 

 

 


