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Dairy Flash – Biulety informacyjny1 
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 

‘Nowe środowisko dla mleczarstwa UE’ 

Środa 25 marca 2020 

@ Leopold Hotel, 

Bruksela 

Konferencja EDA dot. Polityki Mleczarskiej 

http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/dairy-policy-

conference-2020.html 

 

Zarejestruj się przed 05/03 

 

Nasza Konferencja EDA dot. Polityki Mleczarskiej oraz doroczny Bufet Serowy będą miały 

miejsce w środę 25 marca 2020 r. w hotelu Leopold w Brukseli. 

Zobacz program i zarejestruj się tu: 

http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/dairy-policy-conference-2020.html 

Wśród prelegentów będą: Dyrektor Michael Scannell (DG AGRI), Prof. Dr Peer Ederer 

(Dyrektor Naukowy Global Food and Agribusiness Network), Peter Giørtz-Carlsen (CEO2 Arla 

Foods Europe), Hester Maij (RFC - Dyrektor Korporacyjny ds. Publicznych & Regulacyjnych) 

oraz Sumathi Manjunath (Danone  Infrastruktura Cyfrowa &  Zrównoważony Rozwój, 

Dyrektor ds. Specyfistycznych Potrzeb Żywieniowych). 

 
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM: CEO – dyrektor generalny 
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http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/dairy-policy-conference-2020.html
http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/dairy-policy-conference-2020.html


 

Biuletyn informacyjny Dairy Flasch    

 #4/2020 
          Połącz się ze światem mleczarstwa 

Szczyt mleczny MIV w Brukseli 

‘Mleko &Zielony Ład’ 

“Jesteśmy pierwszymi organizatorami imprezy dot. Zielonego Ładu w 

Brukseli”  stwierdził Peter Stahl (Hochland) prezydent MIV - naszego 

niemieckiego członka EDA, podczas wystąpienia powitalnego przed 

Szczytem Mleczarskim MIV w ‘Ambasadzie’ Bawarii w Brukseli w dniu 

20 lutego 2020 r.  MEP3 Herbert Dorfmann (EPP, IT), specjalny doradca 

DG AGRI Cristina Lobillo Borrero oraz  Prezydent  Stowarzyszenia  

Bavarian Farmers’ Association, przewodniczący MIV  Peter Stahl, 

dyskutowali zarówno znaczenie ambicji Zielonego Ładu oraz jego wpływ na mleczarstwo i na 

obszary poza nim: „Zrównoważony rozwój będzie kosztowny, ale niezrównoważona produkcja 

także kosztuje” – skonkludował Peter Stahl.   

Konkurs Francuskie Sery  2020 @ ‘Salon de l’Agriculture w Paryżu 

 

Dr Jörg Rieke (Dyrektor generalny MIV) w Paryżu, gdzie  

‘Concours Agricole’ obchodził swoje 150 urodziny stwierdził: 

„Francuskie doskonałości serowe mają wybitną reputację na całym 

świecie. Jest dla mnie zaszczytem wytypowanie mojej osoby jako 

oficjalnego członka jury oraz dyskutowanie i decydowanie o tym 

które sery zasługują na złoty, srebrny czy brązowy liść, jako 

oficjalne wyróżnienie od rządu Francji.” 

 

 

 
3 Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu Europejskiego 



Dr Jörg Rieke na  French Cheese Concours, oceniający ser Comté cheese (francuski PDO-PGI4) 
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Zaktualizowany biuletyn EDA - Dairy Fokus ”Handel 

Mleczarski & Nowa Zelandia” 

Simon Tucker, Dyrektor ds. Światowych Udziałowców w firmie  Fonterra i były Ambasador NZ 

w Kanadzie podkreślił podczas swojej wizyty w EDA w Brukseli silne zaangażowanie się firmy 

Fonterra i sektora mleka w NZ dla bardzie zrównoważonej przyszłości mleczarstwa: „ 

Jesteśmy dumni z partnerstwa w  Projekcie EDA dot. Śladu Środowiskowego Mleczarstwa 

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  i z 

wielkim zaangażowaniem podążamy za  dyskusją dotyczącą Zielonego Ładu oraz strategii Od 

pola do Stołu”. Przed planowaną wizytą CEO Fonterra w Brukseli latem 2020 r., Simon Tucker 

wykorzystał okazje do wymiany poglądów z sekretarzem generalnym EDA Alexandrem 

Antonem odnośnie  naszego zaktualizowanego  EDA Focus „Dairy Trade & New Zeland” 

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

Focus_-_New_Zealand_-_Jan_2020.pdf . 

Raport Komisji Europejskiej pt. „Bariery na Jednolitym 

Rynku” 

Hans Ingels, DG GROWTH5, wymienił poglądy z EDA odnośnie Raportu dot. Barier na 

Jednolitym Rynku, który będzie opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 10 marca 

2020 r. 

Było to dla nas okazją do podkreślenia pogarszania się Jednolitego Rynku dla mleka i 

produktów mlecznych w ostatnich latach: krajowe schematy obowiązkowego nazewnictwa 

pochodzenia produktów, olbrzymia różnorodność nazbyt uproszczone schematy 

 
4 Komentarz KSM:  PDO – PGI ; chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne 
5 Komentarz KSM : DG GROWTH – Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej  ds. Rynku Wewnetrznego, 
Przedsiębiorczości i Malych i Średnich.Przedsiębiorstw 

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
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trade_Focus_-_New_Zealand_-_Jan_2020.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trade_Focus_-_New_Zealand_-_Jan_2020.pdf


nazewnictwa dot. wartości odżywczych wewnątrz UE oraz rozbieżne projekty dot. dobrostanu 

zwierząt czy nazewnictwa środowiskowego, budują bariery wewnątrz Unii. 
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Możemy oczekiwać raczej ogólnego raportu, który nie będzie odnosił się do specyficznych 

sektorów poszkodowanych przez bariery handlowe, tak więc sektor spożywczy nie będzie 

prawdopodobnie wymieniony jako taki. 

Będzie jednak dołączony dokument roboczy, zawierający około 15 kategorii 

zidentyfikowanych barier w handlu.  

 

Europejska Konferencja Mleczarska 

Eksport produktów mlecznych. 

Szanse, wyzwania i rozwiązania. 

Zarejestruj się teraz 

19 maja 2020, Berlin 

https://www.ife-ev.de/attachments/article/97/EDC_2020_Programme.pdf 

Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny? 

Jutro  Sam Zarean (NL)  opuszcza nas po 6-cio miesięcznym stażu, 

podczas którego pracował on (poza innymi ważnymi projektami) nad 

reaktywacją TF6 zajmującej się produktami ubocznymi pochodzenia 

zwierzęcego. 

 
6 Komentarz KSM: TF – Grupa Zadaniowa 

https://www.ife-ev.de/attachments/article/97/EDC_2020_Programme.pdf


„Moim ulubionym produktem mlecznym jest ser gouda! Im starszy tym lepszy, a 

jeszcze bardziej  smaczny w kombinacji z syropem jabłkowym!” 

 


