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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1 
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 
  

Europa & Nowa Zelandia:  wiodące w agendzie 

zrównoważonego rozwoju mleczarstwa 
  
W tym tygodniu ambasador Nowej Zelandii David Taylor oraz członkowie jego zespołu 

Frances Brockie i Chris Carson wymienili poglądy na temat przyszłości agendy zrównoważonego 

rozwoju mleczarstwa. 

 

Sekretarz generalny EDA Aleksander Anton stwierdził: “Dobrze jest widzieć, że Europa i Nowa 

Zelandia w pełni wspierają porozumienie COP212 w Paryżu. Mleczarstwo NZ jest bardzo aktywnym 

członkiem naszego projektu ► nasz Europejski Ślad Środowiskowy Produktu Mlecznego (Dairy 

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

_Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Update_October_2019.pdf, który my, 

jako EDA, przeprowadziliśmy w ubiegłych latach dla DG Environment3. 

 

 
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM: COP 21 - Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Paryż 2015 
3 Komentarz KSM: DG Environment – Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej - Środowisko 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Update_October_2019.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Update_October_2019.pdf
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Ten Dairy PEF daje nam wartościowe narzędzie do monitorowania naszego progresu 

równoważonego rozwoju w odniesieniu do całego sektora, ale także na poziomie indywidualnych 

zakładów mleczarskich, nie tylko gdy chodzi o gazy cieplarniane, ale także dla wszystkich 17 

wyróżników, włączając użycie wody, ziemi, czy użycia kopalin. Współdziałanie pomiędzy 

mleczarstwem UE i NZ nad tymi żywotnymi dla naszego przemysłu tematami, jest wspaniałym 

przykładem współpracy dla naszych wspólnych interesów”.   

Konferencja DG AGRI4 dot. perspektyw 
“Zrównoważonego rozwoju od pola do stołu5”  
 
Edycja 2019 r. Konferencji dot. Perspektyw dla Rolnictwa (10-11 grudnia 2019 r. w Brukseli) będzie 

otwarta przez Komisarzy UE Janusza Wojciechowskiego i Stellę Kyriakides. 

Oboje nowi Komisarze UE podzielą się z uczestnikami strategią „w kierunku zrównoważonego 

rozwoju od pola do stołu” ►patrz projekt programu https://ec.europa.eu/info/events/2019-eu-

agricultural-outlook-conference-2019-dec-10_en. 

Członek naszego Zarządu EDA Riitta Brandt (Valio) będzie prezentowała te perspektywy z punktu 

widzenia sektora mleczarskiego. 

Przy przygotowywaniu tej konferencji, DG AGRI C.2 urządziła w zeszłym tygodniu warsztaty 

poglądowe w Brukseli, na których sekretarz generalny Alexander Anton dyskutował status 

scenariusza mleczarskiego 2030 z takimi osobami jak:  Andrea Čapkovičová (DG Agriculture and 

Rural Development), George Morrison (Arla Foods) oraz Charlie Hyland (INTL FCStone), a 

scenariusz ustawiający mleczarstwo UE na w 100% wolne od pasz GMO zaprezentował Christian 

Elleby (EU Commission Joint Research Centre). 

 

 

 
 

Europejskie Stowarzyszenie przetwórców mleka 
Warsztaty Medium Term #EU_AgriOutlook Workshop  @EUAGRI  dzisiaj w  #Brussels , sekretarz generalny 

EDA @dairyanton przewodniczący sesji Milk & Dairy Markets' oraz dyskusji dot.  scenariusza mleczarstwa 

UE wolnego od pasz GMO wraz z  @1GeorgeMorrison @Arla_Foods, Andrea Capkovicova, Sophie Helaine... 

 
4 Komentarz KSM: DG AGRI- Dyrekcja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
5 Komentarz KSM: w oryginale – od farmy do widelca 

https://ec.europa.eu/info/events/2019-eu-agricultural-outlook-conference-2019-dec-10_en
https://ec.europa.eu/info/events/2019-eu-agricultural-outlook-conference-2019-dec-10_en
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Warsztaty DG AGRI w tym tygodniu  
 
Sojusze Europejskiego Handlu Detalicznego i rolno-spożywczy łańcuch 
dostaw  
 
AgeCore, AMS, Coopernic, EMD, Eurelec, Horizon... wysoko skoncentrowany sektor handlu 

detalicznego w coraz większym stopniu wzmacnia swoją dominującą pozycję w łańcuchu rolno-

spożywczym, ustanawiając wspólny ‘Sojusz Handlu Detalicznego’ na poziomie europejskim. 

Wypełniając  prośbę Parlamentu Europejskiego z marca 2019, aby przyprowadzić głębokie 

analizy dot. rozszerzenia i skutków tych budowanych sojuszy, DG AGRI zorganizowało w tym 

tygodniu warsztaty na ten temat.  Dyrektor DG AGRI Michael Scannell podkreślił kluczową rolę 

handlu detalicznego w łańcuchu rolno-spożywczym oraz potencjalnego wpływu sojuszy 

kupujących o szerokim zakresie  działania w całej UE na łańcuch rolno-spożywczy w Europie. 

 

 
 

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton stwierdził w swoim wystąpieniu: 

“Podczas, gdy udział wartości dodanej handlu detalicznego wzrósł w ostatnich latach do znaczących 

rozmiarów, część przemysłu spożywczego i sektora producentów rolnych upadła. Zjawisko sojuszy 

pomiędzy dużymi graczami UE w handlu detalicznym będzie paliwem dla kontynuacji tego trendu”    
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#Brexit: ostatnia szansa poprawnego załatwienia 

spraw!  

 
My jako EDA pozytywnie witamy ostatnie rozszerzenie Brexitu, ale zdajemy sobie sprawę, że to 

jest ostatnia szansa żeby poprawnie załatwić sprawy… Nieustająca saga Brexitu i niepewność jaką 

ona niesie, już dokonała wystarczających zniszczeń we wzajemnych wspólnych interesach i w 

interesach konsumentów. To jest prawdą zarówno w odniesieniu do UE  jak i do Zjednoczonego 

Królestwa. 

Planowany 2-letni okres przejściowy będący następstwem ostatniego rozszerzenia powinien być 

już wystarczającym czasem dla ochrony porozumienia, pozwalając na wolny przepływ mleka i 

przetworów mlecznych pomiędzy  UE a UK, bez taryf oraz bez kwot taryfowych z obu stron, przy 

jednoczesnym limitowaniu, w stopniu możliwie największym, barier poza-taryfowych w handlu 

(SPS/TBT). Ufamy, że nasz ► wspólny dokument  EDA – DairyUK  “Przyszłe Mleczarskie Ramy  

EU-UK ” 

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

_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_Dairy_UK_letter_Future_EU-

UK_Dairy_Framework_30_Jan_2018.pdf, będą pomocne w ramach tego procesu. 

 
 

Europejscy akademicy mleczarstwa 
 

Studenci z AgroSupDijon University podczas wyjazdu studyjnego do Brukseli – pod tytułem 

“Polityka Rolna a Europa”: 40 studentów dyskutowało z sekretarzem generalnym EDA 

Alexandrem Antonem, przyszłą CAP oraz transformację europejskiego rolnictwa w 

neutralnej klimatycznie Europie. 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_Dairy_UK_letter_Future_EU-UK_Dairy_Framework_30_Jan_2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_Dairy_UK_letter_Future_EU-UK_Dairy_Framework_30_Jan_2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_Dairy_UK_letter_Future_EU-UK_Dairy_Framework_30_Jan_2018.pdf
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EDA opublikowało właśnie ► nowy biuletyn informacyjny  dot. Śladu Środowiskowego 

Produktu Mlecznego (PEF) 

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

_Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Update_October_2019.pdf, aktualnie 

uznanego, poprzez pozytywne głosowanie  na forum Komisji Europejskiej  i kraje członkowskie w 

2018 r., jako referencyjna metodologia dla obliczania śladu środowiskowego produktów 

mlecznych w czasie ich pełnego cyklu życia. Ten projekt wszedł obecnie w fazę przejściową, 

nakierowaną na ocenę jego przyszłych zastosowań w polityce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Update_October_2019.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Update_October_2019.pdf


 


