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Dairy Flash – Biuletyn
informacyjny1
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

#Farmingtogether: Brexit, Nasza Wspólna Rolnicza
Przyszłość
Na dzisiejszej konferencji goszczonej przez organizacje rolnicze z Danii, Holandii, Niemiec i UK, vice
przewodniczący EDA Kaspser Thormod Nielsen z Arla Foods (patrz fotografia poniżej) naświetlił
prace podjęte przez Grupę Zadaniową EDA ds. Brexitu.

“Sektor mleczarski EU28 jest całkowicie powiązany wewnętrznie. Dla sektora mleczarskiego
środowisko wolnego handlu UE 27 – UK, bez kwot i taryf celnych jest żywotne. Mamy przygotowany
wspólny progowy materiał Dairy UK-EDA, który jasno pokazuje drogę jaka jest przed nami” podkreślił
Kasper Thormod Nielsen.
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Pozytywne głosowanie nad pilotowym projektem
Śladu Środowiskowego Produktu Mleczarskiego
Projekt Śladu Środowiskowego Produktu Mleczarskiego otrzymał w zeszłym tygodniu pełne wsparcie
ze strony Komisji Europejskiej i krajów członkowskich. Jest to duży krok w kształtowaniu przyszłości
naszego przemysłu i pokazujący odpowiedzialność w pracach nad szeroką plejadą tematów
środowiskowych, włączając bioróżnorodność i wycinki lasów. Cztery lata prac oraz własnych środków
zainwestowanych przez wiele firm otrzymały ostatecznie zasłużone uznanie.
Ramy prac pilotowego projektu PEF opierają sie na Inicjatywie dla Produktów Przyjaznych
Środowisku (Green Products) Dyrekcji Generalnej Komisji UE d.s. Jednolitego Środowiskowego Rynku.
Mleczarski PEF rozwija specyficzną metodologię – znaną jako Zasady Kategorii Śladu
Środowiskowego Produktu (PEFCR) – odnośnie śladu środowiskowego różnych produktów
mlecznych. Zajmuje się ona kilkoma środowiskowymi wskaźnikami, a nie tylko jednym najczęściej
nakierowanym na węgiel, czy klimat.

Hélène Simonin dyrektor działu EDA- Żywność i Środowisko wraz z zespołem Ślad Środowiskowy DG ENVI (z szefem
Michele Galatola oraz Imola Bedö, An de Schryver – od lewej do prawej)

To daje znacznie szerszy i bardziej kompletny obraz rzeczywistości i naświetla postęp dokonywany w
łańcuchu. Zatwierdzony pilotowy Mleczarski PEF jest teraz referencyjną metodologią i oznacza dla
przemysłu mleczarskiego i jego partnerów nowy milowy krok w proaktywnym podejściu dla
umieszczenia produktów mleczarstwa jako zdrowej i zrównoważonej kategorii żywności. Nie
pokrywa on w sposób bezpośredni narzędzi komunikowania się, nawet jeśli część z nich została po
drodze testowana. Mleczarski PEF jest dostępny na naszej stronie internetowej
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA/PEFCRDairyProducts_2018-04-25_V1.pdf i będzie wkrótce dostępny na stronach Komisji UE Single Market
for Green products oraz Environmental Footprint pilots
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm.
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Coroczne “pukanie do drzwi” EDA w Waszyngtonie
Delegacja EDA przebywała w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie. Spotkanie z Delegacją Komisji UE i
reprezentantami Krajów Członkowskich UE, jak również z udziałowcami i decydentami USA,
oferowało szeroki przegląd głównych zagadnień w ramach agendy USA ustanowionej przez
administrację Trumpa. Deficyt handlowy USA wobec Europy, jak ciągle zaznaczał prezydent Donald
Trump, stał się głównym przedmiotem dyskusji.

Od lewej do prawej: Björn Börgermann (MIV), Kirsten H. Svendsen (Danish Dairy Board), Michael Dykes (CEO
IDFA), Judith Bryans (Dairy UK), Conor Mulvihill (IDIA), Zastępca Sekretarza Generalnego EDA Bénédicte
Masure, Jörg Rieke (MIV) oraz Gérard Calbrix (ATLA)

Postęp w umowach handlowych
W ostatnich dwóch tygodniach, Komisja UE popchnęła agendę handlową dalej. Po pierwsze
przedłożono Radzie UE i Parlamentowi UE do podpisu i ratyfikacji teksty umów o wolnym handlu UEJaponia i UE – Singapur . Po wtóre, Komisja UE podpisała polityczną umowę dla FTA UE-Meksyk. „
Zaangażowanie Komisarz UE d.s. Handlu Cecilii Malmström i Komisarza ds. Rolnictwa Phila Hogana
w promowaniu handlu jest wysoko doceniane przez sektor mleczarstwa UE. Przewodniczący EDA
Michel Nalet składa gratulacje: „Misje Wysokiego Szczebla Komisarza Phila Hogana naprawdę są
znaczące: jego misje do Japonii i Meksyku były pożyteczne w dojściu do tych osiągnięć”.
Sprawdź nasze doniesienia prasowe EDA dot. Japonii
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press
_Release_EU-Japan_FTA_180419.pdf i Meksyku
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Pre
ss_Release_EU-Mexico_FTA_180425.pdf, wraz z naszym EDA Dairy Trade Focus dot. Meksyku.
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trade_Focus_-_Mexico__April_2018.pdf.
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EDA przeciwne Szwajcarskiej inicjatywie
rejestracji w Gruzji pewnych serów i produktów
mlecznych jako PDOs i PGIs2.
EDA wyraziła swój sprzeciw wobec prośby Szwajcarii rejestracji pewnych serów i produktów
mlecznych w ramach projektu “ Umowa o wzajemnym uznawaniu i ochronie oznaczeń
geograficznych, miejsca pochodzenia i wskazywania miejsca pozyskiwania” pomiędzy Gruzją a
Szwajcarią. EDA zakwestionowała brak legalnych podstaw dla rejestracji pewnych szwajcarskich
serów i produktów mlecznych jako oznakowania geograficzne, miejsca pochodzenia i wskazywanie
miejsc pozyskiwania, gdyż te produkty nie są w Szwajcarii ani produktami PDOs ani PGIs. W swoim
protestującym liście EDA specjalnie podnosiła legalność prośby Szwajcarii dla rejestracji w Gruzji
nazwy generycznej „Emmentaler” powtarzając ostatnie negatywne stanowisko EDA w tej sprawie
wysłane do Biura Własności Dóbr Intelektualnych Komisji Europejskiej odnośnie tego samego
zagadnienia.

Wspólne spotkanie dot. znakowania wartości odżywczej na
froncie opakowania
W ostatnich tygodniach Grupa Doradcza DG Sante ds. Nazewnictwa żywieniowego na froncie
opakowania (FOP3) skupiła się na raporcie (FOP) Komisji EU, który ma być przyjęty przed końcem tego
roku. Wspólne Centrum Naukowe, reprezentanci krajów członkowskich i prywatnych operatorów
dokonali dalszego przeglądu kilku schematów jak Nordic Keyhole, Nutriscore, nazewnictwo Evolved
Nutrition czy Food Drink Europe’s Reference Intakes Label. Pomimo tego iż szefowa biura Alexandra
Nikolakopoulou z DG SANTE sprecyzowała, że inicjatywa legislacyjna nie wydaje się być podjęta
przez obecną Komisję UE, określiła ona nadal możliwość zbudowania wspólnego rozumienia
kryteriów wymienionych w art. 35 rozporządzenia dot. informowania konsumentów odnośnie
żywności.
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Komentarz KSM: protected designations of origin (PDOs) - Chroniona nazwa pochodzenia i protected
geographical indications (PGIs) - Chronione oznaczenie geograficzne
3
Komentarz KSM: FOP skrót od front of pack (front opakowania)

EDA wyraziło nasze mleczarskie interesy w podkreślaniu wyzwania dla lepszego informowania o
globalnych żywieniowych właściwościach mleka i produktów mlecznych.
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XI Mleczarskie Euroforum w Polsce
Około 120 ekspertów i menadżerów zebrało się w zeszłym tygodniu w Rzeszowie w Polsce na XI
EUROFORUM POLSKIEGO MLECZARSTWA dla przedyskutowania pod przewodnictwem Andrzeja
Babuchowskiego potencjalnych sposobów zmniejszenia wysokich zapasów interwencyjnych SMP4.

Marek Murawski (KZSM), EDA sekretarz generalny Alexander Anton oraz Jarosław Kowalik (KZSM)

Zarezerwuj datę: Konwencja EDA
/Assifonte 2018 !
‘Zielona przyszlość dla Europejskiego Mleczarstwa’
14 – 17 listopada 2018 w Dublinie , Irlandia
Goszczona przez Dairy Industry Ireland

...z udziałem kluczowego mówcy Komisarza UE Phila Hogana
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Komentarz KSM:SMP – odtłuszczone mleko w proszku

