
 
  

             #16/2020 
12 listopada 2020 r.  

Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1 
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 

Wirtualna Doroczna Konferencja EDA  

Ostatnia szansa, aby się zarejestrować! 
  
W następnym tygodniu w piątek 20 listopada 2020, EDA będzie gościło swoją Doroczną Konwencję pod 

hasłem ‘Mleko i Produkty Mleczne: Istotne dla twojego życia!’. Będziemy mieli przyjemność połączenia 

się (wirtualnie) z takimi osobami jak nasz Prezydent EDA Michel Nalet, Prof. Dr Peer Ederer z Global Food 

and Agribusiness Network, Claire Bury, Zastępca Dyrektora Generalnego DG SANTE odpowiedzialny za 

„ŻYWNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONĄ”, Dr Judith Bryans, CEO2 DairyUK oraz George Morrison, Dyrektor ds. 

Międzynarodowych w Arla Foods. 

► Ostatnia szansa dla rejestracji upływa z końcem tego tygodnia! 

http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/eda-annual-convention-2020-virtual-

conference.html 

Doroczna Konferencja EDA 

‘Mleko i produkty mleczne: istotne dla twojego życia!’ 

Piątek, 20 listopada 2020 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM: CEO –Dyrektor Generalny 

http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/eda-annual-convention-2020-virtual-conference.html
http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/eda-annual-convention-2020-virtual-conference.html


 

 

Kontynuacja naszych warsztatów EDA dot. Brexitu  
Wkłady Komisji Europejskiej 
 
Zespoły negocjacyjne po obu stronach czynią bezprecedensowe wysiłki dla osiągnięcia kompromisu w celu 

zarządzania końcem okresu przejściowego, do którego pozostało mniej niż 50 dni. Kompetentne służby 

Komisji UE kontynuowały wątki z naszych warsztatów EDA z dnia 9 października 2020 i przedyskutowały 

palące kwestie dot. przemysłu mleczarskiego. 

 

 “My przekazaliśmy nasze obawy zespołom negocjacyjnym. Nawet jeśli wiele z tych pytań pozostaje aktualnie 

bez odpowiedzi, gdyż były one adresowane do rządu UK, a także nawet jeśli niektóre odpowiedzi uzyskane od 

Komisji UE nie są tak precyzyjne jak byśmy sobie tego życzyli, służby Komisji UE podkreśliły swoje 

zaangażowanie dla spraw europejskiej laktosfery, poświęcając czas na odpowiedzi na nasze pytania. Nasze 

obawy zostały usłyszane! - stwierdził Prezydent EDA Michel Nalet. 

  

Para una sociedad sana, un sector lácteo en forma 3- na dzisiejszym spotkaniu Zarządu FeNIL - naszego hiszpańskiego członka 

EDA, na wysokiej pozycji w agendzie znalazły się wysiłki czynione przez laktosferę w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

@AntoniBandres @dairyanton  

 

 
 

 

Spotkanie Zarządu FeNIL : Zrównoważone hiszpańskie 

mleczarstwo!  

 
Prezydent stowarzyszenia FeNIL - naszego hiszpańskiego  członka EDA, José Armando Tellado, oraz  nasz 

członek Zarządu EDA, reprezentujący Hiszpanię Antoni Bandrés zaplanowali wirtualne spotkanie zarządu  

FeNIL Board poświęcone zmianom podejść Komisji Europejskiej dot. polityki rolno-spożywczej. 

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton wymienił poglądy o implikacjach Zielonego Ładu na przyszłość 

mleka i produktów mlecznych: 

 
3 Komentarz KSM: Para una sociedad sana, un sector lácteo en forma: z hiszp. - Sektor mleczarstwa jest dostosowany dla 

zdrowia spolecznego 



 
“Przyszła Wspólna Polityka Rolna (CAP) jest z pewnością częścią rozwiązań, gdy dotyczy to ambicji 

Europejskiego Zielonego Ładu. W tym kontekście przywództwo w naszych pracach EDA dot. 

przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, które reprezentuje Luis Calabozo, CEO FeNIL oraz 

przewodniczący naszej Grupy Zadaniowej EDA ds. CAP, jest kluczowe dla dostosowań europejskiej 

laktosfery do najważniejszych spraw  oraz dla przekazywania naszych obaw i interesów na 

poziomach krajowych i UE”  

Estońskie Forum Mleczarstwa 2020 w Rakvere, 

Estonia  
Doroczne Estońskie Forum Mleczarstwa jest centralnym punktem wymiany poglądów na temat 

polityki mleczarskiej, technologii, jakości , handlu i zagadnień środowiskowych dla tętniącego 

życiem sektora mleczarstwa Estonii. Podczas sesji otwierającej  Pilleriin Puskar, Przewodniczący 

Estonian Dairy Committee, podkreślił znaczenie estońskiego sektora mleczarstwa, który 

dostarcza najlepszej jakości produkty o wysokiej wartości odżywczej, przy dużym udziale 

produkcji na eksport na cały świat. W swoich wystąpieniach CEO GIRA Christophe Lafougère 

oraz sekretarz generalny EDA Alexander Anton przekazali swoje spostrzeżenia dot. 

‘(Zielonego) Ekonomicznego Środowiska’ dla mleka i produktów mlecznych na poziomie 

światowym i UE. 

 

Ochrona określeń mleczarskich 
 U.S. Dairy4 wzywa do natychmiastowej akcji  

 
 
#EuropeanParliament przegłosowuje ochronę 

określeń mleczarskich jak ‘mleko’, ‘masło’ ‘serwatka’ 

&  podobne!  Dobry dzień dla mleczarstwa, dla 

europejskich konsumentów i obywateli oraz dla  

Europy! 

 

 

Po czytelnym wsparciu w zeszłych miesiącach Parlamentu Europejskiego dla europejskich 

legalnych ram w celu ochrony nazewnictwa mleka i produktów mlecznych, laktosfera USA 

nacisnęła na instytucje USA, aby podjęły natychmiastową akcje. 

Jak czytamy w liście National Milk Producer Federation (NMPF): 

 

 “W USA produkty spożywcze nie-mleczne są usytuowane jak produkty mleczne ‘na bazie roślinnej’,  

używane  jako substytuty mleka, jogurtu, sera i innych produktów mlecznych. Jednakże, jak 

ewidentnie udowodniono,  w praktyce wszystkie te nie-mleczne produkty spożywcze są ze względów 

odżywczych gorszej jakości niż odpowiednie produkty mleczne,  mające być przez te produkty 

zastąpione”.

 

 
4 Komentarz KSM: US DAIRY – blog eksporterów mleczarskich USA 



 
 

 Sekretarz generalny EDA Alexander Anton stwierdził: 

 

“Ze względu na silne uzasadnienie,  mleczarstwo jest jedynym sektorem, gdzie ochrona 

nazewnictwa jest zagwarantowana w światowych normach Codex Alimentarius FAO/UN. Te 

światowe ramy dla mleka i określeń mlecznych zostały przeniesione do Unii Europejskiej poprzez 

Rozporządzenie CAP i potwierdzone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w 2017 r, a także 

poprzez głosowanie w Parlamencie Europejskim dniu 23 października 2020 r. My w pełni wspieramy 

wezwanie do akcji naszych kolegów z USA skierowane do ich administracji”. 

  

 

Oferta mleczarska EU-NZ : nieroztropna i 

nieodpowiednim czasie 

 
We wtorek Sekretarz generalny EDA Alexander Anton uczestniczył w Dialogu Społeczeństwa 

Obywatelskiego Komisji Europejskiej dot. Nowej Zelandii, w którym miał możliwość wyrazić wobec 

głównego negocjatora UE Petera Berza swoje rozczarowanie z oferty  UE odnoszącej się do 

preferencyjnego dostępu nowozelandzkich produktów mlecznych. 

Aktualna oferta UE włączająca  40.000 ton koncentratów białek serwatkowych przy taryfie 0% 

zagraża osłabieniem produkcji WPC5 w Europie i przypada w okresie wielkiej niepewności. Sektor 

mleczarstwa UE aktualnie zmierza się ze skutkami kryzysu COVID-19 i jest zmuszony do 

przygotowań w tym samym czasie do nowych relacji UE-UK. 

Dlatego też, szerokie otwieranie drzwi na produkty mleczne pochodzące od jednego z głównych 

konkurentów nie wydaje się być przemyślane  ► dla uzyskanie więcej informacji sprawdź nasz 

biuletyn New Zealand Trade Focus 

 

 

 
 

Photo: Główny negocjator UE Peter Berz  

 

 
 

5 Komentarz KSM: WPC – Koncentrat białek serwatkowych 



 
Badania dot. aukcji GDT6 i cen produktów mlecznych 

opublikowane 

  
“Rosnąca integracja światowych rynków mleczarskich ma swoje odbicie we wzroście powiązań 

pomiędzy cenami towarów mlecznych w całym świecie oraz w ich większej zmienności” stwierdził 

dr Jakub Olipra (Credit Agricole & Warsaw School of Economics) ► w jego ostatnich badaniach 

opublikowanych przez British Food Journal. 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BFJ-06-2018-0404/full/html 

 

W swoich badaniach Jakub wyjaśnia mechanizmy aukcji GDT i analizuje ich efektywność 

podkreślając jednocześnie „znaczący wpływ na ceny światowe” głównego sprzedawcy na aukcjach 

GDT spółdzielni mleczarskiej Fonterra z udzialem 84% produkcji mleczarskiej NZ, która w 

ostatnich 20 latach uległa podwojeniu. 

 

Handel Mleczarski EU – Afryka Trade & inwestycje 

 
Relacje pomiędzy Europejską a Afrykańską Unią (AU) zostały ponownie uruchomione na 

poziomie produktów rolno-spożywczych w roku 2019 przez panią Komisarz AU, którą jest 

Josefa Sacko, a następnie Komisarza UE Phila Hogana. Na dzisiejszym spotkaniu Grupy 

Zadaniowej FAO-AU dot.  wpływu Covid-19 na afrykański sektor rolno-spożywczy, sekretarz 

generalny Alexander Anton podkreślił istotny wpływ mleka i produktów mlecznych na 

poprawę bezpieczeństwa żywności oraz na wysoką jakość i dostępność cenową produktów  

wartościowych pod względem żywieniowym. 

 

Irene Quist Mortensen, Dyrektor  Działu CSR7&Zrównoważony Rozwój  w Arla Foods, 

podkreśla w swoim wystąpieniu ‘Od dotacji do handlu’ żywotne pozytywne znaczenie zarówno 

handlu mleczarskiego jak i inwestycji mleczarskich dla osiągnięcia  odporności sektora 

mleczarskiego w Afryce. 

 

 

 

 
6 Komentarz KSM: GDT – Global Dairy Trade 
7 Komentarz KSM: CSR - skrót hasła Corporate Social Responsibility, które w tłumaczeniu na język polski oznacza 

społeczną odpowiedzialność biznesu. 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BFJ-06-2018-0404/full/html


 
UE kontratakuje w dyspucie Boeing/Airbus  

 
UE zdecydowała się uderzyć w towary USA taryfami, z uwagi na przebiegającą dysputę Airbus-

Boeing. Ten krok wykonano po autoryzacji Unii przez WTO  do uruchomienia dodatkowych taryf o 

wysokości prawie 4 mld $ uderzających w towary USA, w rewanżu za nielegalne dopłaty rządowe 

dla Boeinga. Te środki włączają dodatkowe taryfy w wys. 15% nałożone na samoloty, jak również 

dodatkowe taryfy w wysokości 25% na całą gamę produktów rolnych i przemysłowych 

importowanych z USA. W sprawie działań rewanżowych EDA odbyła spotkanie wysokiego 

szczebla z Komisją Europejską i  z perspektywy mleczarskiej europejska lista działań rewanżowych 

zawiera, wytypowane jako cel produkty USA. 

 

Aktualizacja CAP: trochę wygrywasz, trochę tracisz 
 Rezultaty głosowań dot. CAP podczas Plenarnej Sesji Parlamentu Europejskiego w październiku 

dostarczyły mieszanych odczuć. EDA z zadowoleniem powitało potwierdzenie parlamentu UE 

znaczenia ochrony określeń mleczarskich w nazewnictwie, ale zobaczyliśmy, że  pozycja 

negocjacyjna oferuje także pewne wyzwania. Wierzymy, że oryginalna propozycja Komisji 

Europejskiej oferuje bardziej realistyczną perspektywę, gdy dotyczy to takich spraw jak relacje 

kontraktowe, środki rynkowe i normy handlowe. 

EDA pozostanie w bliskim kontakcie ze wszystkimi stronami i dostarczy im swoich analiz i 

rekomendacji. W nadchodzących tygodniach i miesiącach Parlament UE, Rada UE i Prezydencja 

Niemiecką oraz Komisja Europejska będą kontynuować międzyinstytucjonalne negocjacje w celu 

osiągnięcia ostatecznego porozumienia dot. nowej CAP  do wiosny/wczesnego lata 2021 r. 

    IWC20208 ‘A Better Whey of Life9’  

 
IWC organizowana przez naszą siostrzaną organizację EWPA razem z ADPI, jest unikalnym forum, 

które gromadzi wszystkich włączonych w przetwarzanie serwatki z całego świata, dla 

interaktywnego dialogu dot. najważniejszych aspektów produkcji, przetwórstwa i stosowania 

serwatki. Tegoroczna 9-ta Międzynarodowa Konferencja dot. Serwatki (IWC2020) po raz pierwszy 

odbywa się wirtualnie! 

 

 
8 Komentarz KSM: IWC - International Whey Conference – Międzynarodowa Konferencja dot. Serwatki 
9 Komentarz KSM : “A Better Whey of Life”- słowo whey (serwatka) jest w wymowie identyczne jak słowo way 

(droga); a better whey of life można interpretować jako  np. „Lepsze życie dzięki serwatce”, albo „Serwatka, lepszą 

drogą życia” 



 
 

Konferencja wystartuje jutro w piątek 13 listopada 2020, ze swoim pierwszym webinarium „Rynki: 

Międzynarodowy Sektor Serwatki – stan aktualny i przyszłość oraz naprzód ‘serwatka’”, w 

którym będzie uczestniczył Ingo Muller, CEO DMK Deutsches Milchkontor GmbH, Kevin 

Bellamy, Dyrektor ds. Światowego Mleczarstwa (Rabobank), Prezydent EWPA Luis Cubel, Vice 

Prezydent & Dyrektor Handlowy (Arla Foods Ingredients) oraz Fraser Tooley, Konsultant ds. 

Strategii  światowego B2B przemysłu składników mlecznych. 

 

 

Dla pozyskanie więcej informacji - sprawdź konferencyjne strony internetowe 

https://www.iwc2020virtual.com/ 

 

 

https://www.iwc2020virtual.com/

