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Handel z Nową Zelandią & 

Minister Rolnictwa Damien O’Connor’s  

Szczyt UE-USA: 
Wspaniała transatlantycka 
wiadomość! 
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Po 17-letnim sporze o dotacje lotnicze, gratulujemy 

Komisarzowi UE Valdisowi Dombrovskisowi  

i Przedstawicielowi USA ds. Handlu Katherine Tai oraz ich 

zespołom porozumienia o zawieszeniu spornych taryf na 

pięć lat, zgodnie z naszymi ponawianymi apelami, które 

wyraziliśmy w naszym wspólnym liście EDA i CIAA z 14 

czerwca. Zawieszenie to daje obu administracjom czas na 

znalezienie trwałego rozwiązania." Dzisiejsze porozumienie 

toruje drogę do ponownego ukształtowania i wzmocnienia 

naszych relacji handlowych z naszymi amerykańskimi 

przyjaciółmi, w oparciu o nasze wspólne wartości i 

wzajemne interesy" - stwierdził Sekretarz Generalny EDA 

Alexander Anton 

 

 

 

 Wynik szczytu UE-USA, który odbył się  

w tym tygodniu, czyli zawieszenie 

spornych ceł na pięć lat, to wspaniała 

wiadomość nie tylko dla europejskiej 

laktosfery, ale także dla wszystkich 

zaangażowanych partnerów 

handlowych. Decyzja ta wyznacza 

kierunek

 

Jak oczarować Wielką Brytanię 
i UE 

 

Podczas gdy nowozelandzki minister handlu i rolnictwa 

Damien O'Connor broni interesów rolniczo-handlowych 

swojego kraju w post-Brexitowej Wielkiej Brytanii, w tym 

tygodniu w rozmowach w Londynie, Unia Europejska 

przygotowuje się do jego wizyty w Brukseli."UE postawiła 

sprawę bardzo jasno w 2019 roku: nie będzie żadnej oferty 

mleczarskiej UE dla Nowej Zelandii. W maju 2020 roku 

byliśmy zaskoczeni, gdy zobaczyliśmy ofertę mleczarską UE, 

która była niezwykle hojna i niekonkretna w  niektórych 

perspektywach. Ufamy, że Komisja UE odrobiła swoją pracę 

domową i ponownie opracowała ofertę UE zgodnie z 

realiami rynkowymi i warunkami równych szans. 

Bezkonkurencyjny dostęp Nowej Zelandii do rynku  

w Chinach i innych regionach świata jest częścią tych realiów 

rynkowych i musi być brany pod uwagę", podkreślił Sekretarz 

Generalny EDA Alexander Anton. 

 

UE – UK zależności: 
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podstawy zrównoważonej   

i zharmonizowanej przyszłości opartej 

na owocnej współpracy po obu 

stronach Atlantyku. 

 

Giuseppe Ambrosi 

EDA President 

UE- Krajowa Grupa Doradcza 
 

DG TRADE Komisji Europejskiej jest w trakcie ustanawiania 

Wewnętrznej Grupy Doradczej UE ds. UK Trade 

Cooperation Agreement (TCA), której zadaniem jest 

doradzanie w zakresie jej wdrażania(dotyczy handlu). 

"Mleczarstwo jest jednym z sektorów przemysłu, na które 

stosunki handlowe między UE a Wielką Brytanią mają 

największy wpływ. Jesteśmy naszymi największymi 

wzajemnymi partnerami handlowymi w branży 

mleczarskiej, obejmującymi wszystkie rodzaje produktów, 

począwszy od dostaw mleka surowego. Jesteśmy po prostu 

uzależnieni od sprawnego funkcjonowania porozumienia 

TCA między UE a Wielką Brytanią. Dlatego też, razem z 

przewodniczącym grupy zadaniowej Zarządu EDA, 

Conorem Mulvihill (Dairy Industry Ireland), 

zdecydowaliśmy się ubiegać o członkostwo EDA w tym 

organie doradczym", skomentował Prezydent EDA 

GiuseppeAmbrosi

http://eda.euromilk.org/home.html
mailto:eda@euromilk.org
https://twitter.com/EDA_Dairy
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Mleko a napoje roślinne: 

Fakty ponad mitami  
 
Jedno z największych wyzwań dla laktosfery opiera się na 

różnych kampaniach lobby przemysłu roślinnego w celu 

zdyskredytowania i odrzucenia mleka i nabiału. W ostatnich 

latach działania te zostały zintensyfikowane i doszło do 

szerokiego rozpowszechniania błędnych informacji na 

temat nabiału w debacie publicznej, podsycanych przez 

ostatnie kampanie informacyjne prowadzone przez 

międzynarodowe koncerny i ich partnerów finansowych. 

Ale co tak naprawdę jest prawdą? Która strona ma rację? 

Zgodnie z niedawno opublikowanym raportem 

Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej, argumentacja jest 

bardziej po stronie przemysłu mleczarskiego, niż mogłoby 

się wydawać. 

“Mleko — z natury odżywcze” 
 
Pod względem odżywczym, mleko i nabiał są 

niewiarygodnie ważnymi składnikami zdrowej diety. Są one 

naturalnie bogate w składniki odżywcze i mają dobrze 

udokumentowane korzyści dla zdrowia na wszystkich 

etapach życia. Mleko jest unikalnym produktem ze względu 

na matrycę mleczną, która jest sumą wszystkich składników 

odżywczych znajdujących się w mleku, jak również ich 

wzajemnych interakcji. Te korzyści nie są widoczne  

w produktach pochodzenia roślinnego, ponieważ są one 

wzbogacane i formułowane tak, aby częściowo imitować 

korzyści odżywcze mleka. Składniki odżywcze w nich 

zawarte są dodawane i nie tworzą matrycy, aby zwiększyć 

ich korzyści zdrowotne i odżywcze, a ich biologiczna jakość 

białka jest o 10-30% niższa niż białek pochodzenia 

zwierzęcego. Podczas gdy surowe rośliny, z których 

pochodzą, mogą zapewniać pewne korzyści zdrowotne, nie 

udowodniono, aby dotyczyło to wysoko przetworzonych 

produktów z nich otrzymanych. Dlatego nie ma naukowego 

poparcia dla twierdzenia, że produkty roślinne są zdrowszą 

lub nawet równoważną odżywczo alternatywą dla nabiału. 

Po prostu nie ma takiej formuły, która mogłaby odtworzyć 

naturalnie doskonały skład mleka i nabiału.

 
 
 

A co ze środowiskiem?? 
 

Środowisko jest często drugim największym argumentem 

wysuwanym przez lobby roślinne; że produkty roślinne są 

"po prostu" lepsze dla środowiska niż mleko i nabiał. 

Jednakże, sprawa nie jest tak zamknięta, jak chcieliby, 

abyście sądzili. Rzeczywiście, zgodnie z obecną metryką 

emisji dwutlenku węgla, napoje roślinne produkują mniej 

dwutlenku węgla niż nabiał. Jednak ta metryka pomija wiele 

istotnych czynników. W przeliczeniu na kilogram produktu 

produkty roślinne produkują mniej dwutlenku węgla. 

Jednak nabiał jest o wiele bardziej zrównoważony, jeśli 

weźmiemy pod uwagę jego wpływ na wartość odżywczą. 

Ponieważ nabiał jest bardziej bogaty w składniki odżywcze, 

do zaspokojenia dziennego zapotrzebowania na składniki 

odżywcze, potrzeba go mniej niż produktów roślinnych. 

Dlatego dla tej samej ilości składników odżywczych 

potrzeba mniej nabiału i mniej emisji niż w przypadku 

produktów roślinnych. Co więcej, hodowla bydła mlecznego 

wspiera i ożywia użytki zielone na okolicznych obszarach, co 

prowadzi do większego wychwytywania dwutlenku węgla  

i tworzenia biotopów obniżających zawartość dwutlenku 

węgla dzięki wypasowi zwierząt. 

 

Wreszcie, mleczarstwo stanowi ważną społeczno-

ekonomiczną platformę startową dla milionów ludzi na 

całym świecie. Badania FAO pokazują, że zbiór i dystrybucja 

mleka generuje pośrednie i bezpośrednie zatrudnienie oraz 

ma wpływ na redukcję ubóstwa na całym świecie każdego 

roku. Ponadto, nabiał jest dziedzictwem kulturowym  

i istotną częścią wielu tradycji i kultur na całym świecie. Jest 

podstawą narodowej tożsamości i dumy, która może być 

dzielona z innymi i może nas zjednoczyć w tworzeniu 

wspólnej europejskiej tożsamości. 

 

Przeczytaj tutaj nasze niedawno opublikowane Q&A:s   
‘Milk VS plant based beverages’ 
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https://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Fact_sheets/EDA_Q_A_Milk_vs_plant_based_beverages.pdf
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Kodeks Postępowania w Zakresie 

Odpowiedzialnego Biznesu 

Żywnościowego i Praktyk 

Marketingowych: 

Gotowy do podpisania? 
W dniu 21 stycznia 2021 r. komisarz UE Stella Kyriakides i 

pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans 

zainicjowali prace nad "kodeksem postępowania w zakresie 

odpowiedzialnych praktyk handlowych i marketingowych". 

Ta inicjatywa Komisji Europejskiej została włączona do 

planu działania Komisji Europejskiej w ramach strategii "Od 

pola do stołu (działanie nr 13) i została oficjalnie uznana za 

"inicjatywę, która ma wyraźny potencjał naprowadzenia 

produkcji żywności na dobrą drogę" - przy czym DG AGRI 

jest mało zauważalna w całym procesie. 

Ten kodeks postępowania ma być inicjatywą przewodnią 

UE, która zostanie przedstawiona na Szczycie ONZ ds. 

Systemów Żywnościowych jesienią 2021 r. oraz stanowić 

będzie podstawę dla unijnego rozporządzenia w sprawie 

zrównoważonych systemów żywnościowych, które zostało 

zaplanowane na 2023 r. 

Po 3 miesiącach wielu rund roboczych, kodeks 

postępowania dla odpowiedzialnej praktyki biznesowej i 

marketingowej rolno-spożywczej "środkowej części" 

łańcucha jest na końcowym etapie projektu. Jako EDA, 

jesteśmy w pełni zaangażowani w ten proces, który był 

zarządzany w błyskawicznym tempie z dużą energią przez 

odpowiedzialne służby Komisji Europejskiej. 

Duża presja czasu doprowadziła do pewnych niedociągnięć 

w zarządzaniu strukturą i procesem opracowywania, na 

które zwrócił uwagę Parlament Europejski( zobacz tutaj.) 

Stowarzyszenia powinny w tym tygodniu zdecydować, 

czy chcą przystąpić do porozumienia, a firmy zostały 

zaproszone do przedstawienia własnych zobowiązań. 

Niektórzy czują się przytłoczeni pozostałymi 

niejasnościami i rzeczywistym powodem do 

przyłączenia się - co może przynieść podpisanie? 

Z kilkoma zasadniczymi pytaniami, na które trzeba 

jeszcze odpowiedzieć, obecnie kodeks jest otwarty do 

zaakceptowania dla organizacji rolno-spożywczych i 

przedsiębiorców z branży spożywczej. Zobacz tutaj. 
 
Chociaż ma to być kodeks branżowy, Komisja Europejska 
przyjęła aktywną rolę i

 
 
 
 

rzeczywiście ruszyła go do przodu, ale wydaje się, że nie 

jest skłonna zaangażować się w żadną część konkretnych 

prac. Kodeks" zostanie oficjalnie zainauguruje podczas " 

uroczystości na wysokim szczeblu" przez Komisję UE 5 

lipca 2021 r. 

Z punktu widzenia EDA, będziemy kontynuować naszą 

aktywną pracę w łączeniu nauki i działań w terenie, 

naciskając na dalsze badania naukowe i szerokie oceny, 

aby zapewnić prawdziwie konstruktywną pracę  

w nadchodzących latach, czy to z kodeksem, czy bez 

niego.. 

 

Polityka promocyjna UE: 
 

W kierunku silnego i społecznego 
programu 

Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów 

wiejskich Janusz Wojciechowski zadeklarował 

podczas naszego spotkania w styczniu 2021 r., że 

nie ma zamiaru wykluczać żadnego rodzaju 

produktów z programów promocji UE. (zobacz EDA 

Dairy Flash #1 2021). Niemniej jednak, w zeszłym 

tygodniu podczas wideokonferencji poinformował 

o aktualnej propozycji Komisji dotyczącej 

dostosowania systemów promocji "w kierunku diet 

uznawanych za bardziej zrównoważone, 

zawierających mniej mięsa, a więcej owoców i 

warzyw, aby spełnić cele Zielonego Ładu UE". 

Europoseł Paolo De Castro (S&D, Włochy) 

odpowiedział komisarzowi, że rzeczywiście 

program będzie musiał być zgodny z Zielonym 

Ładem UE oraz strategiami "od pola do stołu"  

i bioróżnorodności. Zauważył również, że 

Parlament Europejski nie zaakceptuje żadnej 

dyskryminacji produktów bez dowodów 

naukowych. W podobnym tonie wypowiedziała 

się europosłanka Irene Tolleret (Renew, 

Francja), która stwierdziła, że istniejący program 

okazał się bardzo skuteczny. Podkreśliła, że 

działania promocyjne są niezwykle ważne dla MŚP 

i małych producentów w UE i wyjaśniła, że w 

trudnych momentach gospodarczych, takich jak 

obecnie, polityka promocyjna powinna być 

wykorzystywana do pobudzenia europejskiego 

sektora rolnego i jego produktów.  
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002077_EN.html
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing-wholesale-retail-hospitality-and-0_en
https://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Flash/Dairy_Flash_1_-_2021.pdf
https://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Flash/Dairy_Flash_1_-_2021.pdf
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Mechanizm dostosowania 

emisji dwutlenku węgla na 

granicach: 
 

Czego się możemy spodziewać? 
 
Ogólny cel polityki UE, jakim jest uczynienie Europy 
pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, będzie 
wymagał ogromnych starań ze strony wszystkich gałęzi 
przemysłu UE. Starania te mogą przyczynić się do 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w skali globalnej tylko 
wtedy, gdy procesy produkcyjne nie zostaną przeniesione 
do innych, mniej wymagających tego prawnie regionów 
świata. 
W celu ograniczenia zjawiska "ucieczki emisji"  
i zagwarantowania, że cena towarów importowanych do UE 
będzie dokładniej odzwierciedlać zawartość dwutlenku 
węgla w tych towarach, Komisja Europejska ma do połowy 
lipca opublikować wniosek dotyczący mechanizmu 
dostosowania cen na granicach (Carbon Border 
Adjustment Mechanism - CBAM). Wstępnie oczekuje się, 
że mechanizm ten będzie repliką istniejącego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji (ETS) w odniesieniu do 
niektórych produktów importowanych do UE. Zgodnie z 
planami Komisji przedsiębiorstwa będą otrzymywać 
certyfikaty CBAM odpowiadające emisjom "zawartym" w 
towarach importowanych do UE. Pierwsze sektory, których 
będzie dotyczył ten nowy mechanizm, to sektor produkcji 
cementu, energii elektrycznej, żelaza, stali, aluminium i 
nawozów. Szczegóły dotyczące wejścia w życie 
mechanizmu i jego okresu przejściowego nie są jeszcze 
znane, ale wydaje się, że Komisja pracuje nad trzyletnim 
okresem przejściowym od 1 stycznia 2023 r. 

Unijna rewizja norm handlowych: 

Faza II otwarta 
W ostatnich latach obowiązujące unijne normy handlowe 
okazały się bardzo pomocne w zapewnieniu zwięzłych  
i przejrzystych informacji dla konsumentów, 
zagwarantowaniu równych szans w ramach konkurencji 
rynkowej oraz ułatwieniu handlu. 
Szeroko zakrojona ocena Komisji Europejskiej 
przeprowadzona w latach 2019 i 2020 podkreśliła sukces 
istniejących norm handlowych i uwypukliła potrzebę 
ochrony określeń dotyczących produktów mlecznych w tym 
właśnie kontekście. 
Obecnie Komisja Europejska zamierza dostosować nasze 
unijne normy handlowe do strategii "od pola do stołu" 

 
 

 

co oznacza ich modyfikację w celu m.in. "zachęcenia do 

dostarczania konsumentom bardziej zrównoważonych 

produktów". W dniu 8 czerwca 2021 r. Komisja Europejska 

rozpoczęła drugą fazę tego procesu, otwierając 

konsultacje społeczne – (zobacz public consultation). 
 

Termin nadsyłania opinii upływa 31 sierpnia 2021 r. 

Podzieliliśmy się już pierwszą informacją zwrotną (zobacz 

first feedback ) z odpowiednimi służbami Komisji UE -  

w tym duchu będziemy również przekazywać nasze opinie 

w ramach rozpoczętych właśnie konsultacji publicznych. 

Przepisy UE dotyczące 

dobrostanu zwierząt  

i etykietowania: 
 

Ocena Parlamentu Europejskiego 

W tym tygodniu Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 

(EPRS) opublikował badanie oceniające wdrażanie 

obecnego prawodawstwa UE w zakresie dobrostanu 

zwierząt w gospodarstwach rolnych. Chociaż dowody 

wydają się sugerować, że niektóre dyrektywy UE można 

uznać za przestarzałe i wymagające przeglądu, 

zdecydowana większość zainteresowanych stron, z 

którymi przeprowadzono konsultacje, podkreśla, że 

prawodawstwo miało ogromny pozytywny wpływ na 

sposób hodowli zwierząt. Jeśli chodzi o wartość dodaną 

UE, prawodawstwo zapewniło wspólne zasady 

postępowania. 

Raport analizuje również obecnie istniejące zasady 

znakowania dotyczącego dobrostanu zwierząt w Europie 

i ocenia perspektywy znakowania na poziomie UE. 

EDA aktywnie wniosła wkład do raportu Parlamentu 

 i pracuje również z Komisją UE nad mapowaniem 

istniejących projektów i programów mających na celu 

ochronę i poprawę zdrowia i dobrostanu krów 

mlecznych. EDA jest również pełnym członkiem Platformy 

UE ds. dobrostanu zwierząt, gdzie przedstawiamy nasze 

wsparcie dla każdego starania w utrzymaniu zdrowia 

zwierząt gospodarskich (mlecznych). Nasz wkład do tej 

platformy jest koordynowany przez Grupę Zadaniową 

EDA ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt, która skupia 

naszych ekspertów w tej dziedzinie. 

Przemysł jest zaangażowany w kontynuację poprawy 

zdrowia i dobrostanu krów mlecznych i promowanie 

praktyk opieki nad zwierzętami, jako część 

zrównoważonego europejskiego sektora mleczarskiego.
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12772-Agricultural-products-revision-of-EU-marketing-standards_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12772-Agricultural-products-revision-of-EU-marketing-standards_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12772-Agricultural-products-revision-of-EU-marketing-standards/F1665608_en
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Okrągły stół EFSA  

z udziałem organizacji 

branżowych 

EDA została zaproszona do udziału w dorocznym 

okrągłym stole EFSA z organizacjami branżowymi na 

początku tego tygodnia. Spotkanie dało możliwość 

wymiany poglądów na wiele tematów o dużym 

znaczeniu dla wnioskodawców branżowych, np. 

wdrożenie rozporządzenia w sprawie transparentności. 

W spotkaniu wzięło udział wiele organizacji branżowych, 

a także pracownicy EFSA, w tym dyrektor wykonawczy 

EFSA Bernhard Url, kierownik działu oceny naukowej 

produktów podlegających regulacji Guilhem De Seze, 

jak również kierownicy jednostek i urzędnicy naukowi 

EFSA.

 
 

 

Sympozjum Naukowe  

i Technologii Mleczarstwa 

Pomiędzy 21 a 25 czerwca 2021 roku, odbędzie się 

konferencja online "Dairy Science and Technology 

Symposium", która zgromadzi społeczność naukową 

mleczarstwa, aby przedyskutować przyszły system 

żywnościowy i rolę w nim produktów mleczarskich,  

(z udziałem głównych prelegentów). 

 

Wydarzenie będzie polegało na dyskusji o roli produktów 

mleczarskich w przyszłych dietach z założeniem, że każdy 

przyszły system żywnościowy będzie funkcjonował tylko 

wtedy, gdy będzie prowadził do diet, które są nie tylko 

zdrowe i zrównoważone, ale także przystępne cenowo, 

bezpieczne dla wszystkich i akceptowane 

Więcej - kliknij tutaj! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Zapamiętaj datę: 
 

Wspólne budowanie 
zrównoważonej przyszłości 
przemysłu mleczarskiego 
warsztaty 

Jeśli jesteś naukowcem lub praktykiem zainteresowanym 

zrównoważonym biznesem dla przemysłu 

mleczarskiego? Weź udział w warsztatach 

"Collaboratively building a sustainable future for the 

dairy industry" 30 czerwca, zorganizowanych przez DEX 

(Dairy Evolution NeXt) i finansowanych przez Economic 

and Social Research Council (ESRC) oraz Irish Research 

Council (IRC).). 
 

REJESTRACJA Register here! 

https://food.au.dk/dairy-science-and-technology-symposium-2021/
https://www.eventbrite.co.uk/e/collaboratively-building-a-sustainable-future-for-the-dairy-industry-tickets-157785216831

