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Dairy Flash – Biuletyn
informacyjny1
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Opcje dla redukcji zapasów interwencyjnych SMP2
Komisarz EU Phil Hogan zaprosił przewodniczącego EDA Michela Nalet,
wiceprezydenta Ingo Müllera (DMK), prezydenta Cogeca Thomasa Magnussona,
Karstena Schmal z DBV oraz udziałowców Eucolait (prezydent Jack F. Baines oraz
Frank van Stipdonk) na dyskusje wysokiego szczebla nad opcjami obniżenia poziomu
zapasów SMP z publicznej interwencji.
“Komisarz UE Phil Hogan jest w pełni świadomy oddziaływania na rynek ponad 367 000
ton SMP, które dzisiaj znajdują sie w magazynach publicznej interwencji. To spotkanie
wysokiego szczebla z ważnymi udziałowcami zaoferowało bardzo otwartą wymianę
poglądów.” stwierdził przewodniczący EDA Michel Nalet.

Od lewej do prawej: Karsten Schmal (DBV), wiceprzewodniczący EDA Ingo Müller, przewodniczący EDA
Michel Nalet (Lactalis), prezydent Cogeca Thomas Magnusson, komisarz EU Phil Hogan, prezydent
Eucolait Jack F. Baines oraz Frank van Stipdonk (Eucolait)
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Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
Komentarz KSM: SMP – odtłuszczone mleko w proszku
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Straty żywności i nierzetelne praktyki handlowe: kluczowe
zagadnienia do dyskusji na posiedzeniu Rady w następny
poniedziałek http://www.consilium.europa.eu/media/33613/background-brief-en.pdf
Komisja EU ogłasza propozycje dot. UTPs3
Komisarz UE Phil Hogan ogłosił dzisiaj propozycje Komisji EU dla lepszego zajęcia się
nierzetelnymi praktykami handlowymi oraz poprawą pozycji rolników w łańcuchu
żywności. Bazując na ocenie wkładu i rezultatach konsultacji przeprowadzonych podczas
2017 r., ta propozycja dyrektywy nakierowana jest na wyselekcjonowaną listę
nierzetelnych praktyk. EDA ubolewa, że propozycja ta nakierowana jest na małe i średnie
przedsiębiorstwa.

Jak stwierdza sekretarz generalny EDA Alexander Anton w naszym doniesieniu
prasowym EDA➤
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media
_/EDA_Press_Release_Fairness_in_the_milk_supply_chain_and_UTPs_April_2018.pdf

“Wszystkie mleczarnie spotykają się dzisiaj z nierzetelnymi praktykami handlowymi w
większym nawet stopniu w przypadku bardziej skoncentrowanych podmiotów handlowych
– to nie jest kwestia małych mleczarni, to dotyka wszystkie mleczarnie w całej Europie,
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Komentarz KSM: UTPs- nierzetelne praktyki handlowe

które zasługują na taki sam poziom ochrony” ➤patrz doniesienia prasowe Komisji UE
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_en.htm
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Opublikowano poprawki MEP4 do raportu Dorfmana dot.
Przyszłości Żywności i Rolnictwa
Ponad 1 330 poprawek zostało zgłoszonych przez MEPs z Komitetu Rolnictwa i Rozwoju
Wsi do przeprowadzonego z własnej inicjatywy raportu MEP Herberta Dorfmana
(EPP,Włochy) dot. przyszłości żywności i rolnictwa, który był następstwem publikacji
Komunikacji Komisji UE, ustalającej aspekty przyszłej CAP5. Członkowie MEPs niepokoją
się o zasadę pomocniczości oraz obszar działania dla rolników w nowym modelu CAP
sugerowanym przez Komisję UE. Oczekuje się, że te poprawki będą dyskutowane na
następnym spotkaniu Komitetu ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a orientacyjny termin
posiedzenia plenarnego na ten temat jest oczekiwany w czerwcu.

Dobrowolne nazewnictwo miejsca pochodzenia: sektorowe
przewodniki EDA są już gotowe
Przewodniki sektorowe EDA dla dobrowolnego deklarowania miejsca pochodzenia
zostały zatwierdzone przez Zarząd EDA w dniu 22 marca, jako pokłosie naszej
Konferencji EDA dot. Polityki Mleczarskiej. Staną się one perfekcyjnym pakietem wraz z
wdrożeniem aktu Komisji UE, który będzie głosowany w następny poniedziałek.
Członkowie Zarządu EDA docenili wartościową pracę włożoną przez powołany do tego
celu odpowiedni zespół roboczy, który aktualnie nastawiony jest na możliwe głosowanie
nad Rozporządzeniem Wdrażającym to zagadnienie.
Projekt Rozporządzenia Wdrażającego dla stosowania ART. 26 (#) Rozporządzenia UE nr.
1169 dot. ‘Informowania Konsumentów o Żywności’ (więcej informacji
https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Reg1169_2011.pdf) będzie częścią agendy następnego
Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, w następny poniedziałek: patrz
Komentarze EDA dot. projektu DG Sante aktu wdrażającego zasady dla
dobrowolnego znakowania miejsca pochodzenia.
4
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Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu UE
Komenrarz KSM: CAP – Wspólna Polityka Rolna

http://eda.euromilk.org/uploads/media/2018_02_01_EDA_comments_on_vOL_final_DFEP-18-016.pdf
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Sprawdź nasze ostatnie Dairy Factsheets odnośnie wody jako kluczowego źródła surowca
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Sustainability/2018_03_19__EDA_factsheet_The_importance_of_water_in_Dai
ry_FINAL.pdf
i powtórnego użycie wody
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Sustainability/2018_03_19__EDA_factsheet_The_importance_of_water_in_Dai
ry_FINAL.pdf

Strategia UE dla Plastików w Gospodarce Obiegu
Zamkniętego
Na początku tego tygodnia EDA uczestniczyło w publicznym posiedzeniu Komitu
Europejskiej Ekonomii i Spraw Socjalnych (EESC) kierowanym przez sprawozdawcę EESC
ds. strategii dot. plastików Antonello Pezziniego oraz członka Veselina Mitova na
temat ostatnio opublikowanej Strategii UE dla Plastików w Gospodarce Obiegu
Zamkniętego http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7b8f5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
Redukcja śmieci plastikowych oraz zwiększenie recyklingu jest jednym z najważniejszych
priorytetów Komisji UE w 2018 r. Przemysł mleczarski pozytywnie wita tę nową strategię,
biorąc ją pod uwagę w rożnych inicjatywach przyszłych usprawnień wpływu
środowiskowego wobec stosowanych w przemyśle opakowań plastikowych oraz dla

rozwoju poprawy rozwiązań dotyczących odzysku i recyklingu. Na początku tego roku,
EDA już uczestniczyło w publicznych konsultacjach Komisji UE nad redukcją morskich
śmieci i jednorazowego używania plastików.

Biuletyn informacyjny Dairy Flasch
12 kwietnia 2018 #7
Połącz się ze światem mleczarstwa

Przemysł mleczarski UE jest strażnikiem unikalnego kulinarnego
dziedzictwa i skarbów kultury.
Europejskie sery są słusznie postrzegane jako najwyższej jakości produkty przez
konsumentów sera i jego miłośników na całym świecie. W ramach Unii produkujemy
ponad 5000 różnych rodzajów serów, od specyficznych serów produkowanych w
gospodarstwach do 300 serowych miejsc pochodzenia chronionych jako Geograficznie
Oznaczenia w ramach polityki jakościowej UW i schematu ochrony Geograficznych
Oznakowań.
Wpływowe czasopismo ‘Politico’ czytane przez wielu twórców polityki w Brukseli i w UE
opublikowało index stabilności sera UE, porównując ilość serów produkowanych w
każdym kraju, z ich polityczną stabilnością https://www.politico.eu/article/europe-cheeseindex-political-stability-perception/

Twój ulubiony Produkt Mleczny?
”Kocham ser. Jest wyśmienity, wszechstronny i naturalnie odżywczy. Możesz znaleźć
wspaniałe sery w każdym europejskim kraju, co jest doskonałym przykładem naszego
kulturowago bogactwa, tradycji i dziedzictwa. Moja pasja dla sera jest jedną z wielu
powodów, dlaczego kocham moją pracę w EDA!

Kinga Adamaszwili
specjalista EDA ds. prawa dot. Wartość odżywczej, Zdrowia& Żywności,
Na urlopie macierzyńskim.

