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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Wytyczne EDA dot. chronionej terminologii
mleczarskiej
EDA obchodzi pierwszą rocznicę orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
(ECJ) w sprawie ‘Tofu Town” wydając swoje nowe Wytyczne ochrony terminologii
mleczarskiej
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/EDA/Food_and_Environment_Policies_
Committee/2018/Documents/2018_06_21_EDA_Guidelines_on_the_Protection_of_Dair
y_Terms_FINAL.pdf.
Podążając za orzeczeniem w sprawie ‘Tofu Town”, nowe Wytyczne dla przemysłu
mleczarskiego zmierzają do kompleksowego adresowania używania i nadużywania
chronionych definicji, określeń i opisów handlowych odnoszących się od mleka i
produktów mlecznych.
Dokument ten dostarcza narzędzia dla ułatwienia egzekwowania chronionych nazw
produktów mlecznych na poziomie krajowym i wdrażania orzeczenia ECJ, które jasno
stwierdza, że produkty wyprodukowane wyłącznie na bazie roślinnej nie mogą być
oznakowane jako ‘mleko’, ‘śmietanka’, ‘masło’, ‘ser’ czy ’jogurt’. Te nawy są
zarezerwowane przez prawo UE dla produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dyskusja nad przyszłą CAP2: “nie ma czasu
do stracenia”
“Przekształcenie CAP i uczynienie CAP przyszłościową w ramach kompletnie
nowego politycznego środowiska jest prawdziwym wyzwaniem i my dostrzegamy
ciężką prace Komisarza Phila Hogana oraz jego zespołu. Wszyscy ci, którzy są
przekonani, że my także potrzebujemy nowoczesnej i solidnej CAP w przyszłości
mają teraz możliwość pomóc by tak się stało. Nie ma czasu do stracenia”
podsumował Przewodniczący EDA Michel Nalet.

1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
2 Komentarz KSM: CAP-Współna Polityka Rolna.
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„ Wzmacnianie elementów środowiskowych, opcje dla podejść bardziej
nakierowanych na poziomie krajowym, generacyjne odnowienie oraz ustanowienie
platformy zarządzania ryzykiem są najbardziej potrzebnymi elementami przyszłej
CAP. W odniesieniu do Wspólnej Organizacji Rynku, https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN
, bazowe cechy siatki bezpieczeństwa nie są zmienione. Limity budżetowe dot.
Schematu Mleka w Szkole będą na pewno tematem dyskusji w ramach dalszego
procesu.

Przewodniczący EDA Michel Nalet

Obowiązkowe nazewnictwo pochodzenia
produktu upadło: apel Komisji UE
Do końca tego roku, ‘okres testowania’ francuskiego reżimu
obligatoryjnego nazewnictwa pochodzenia mleka i produktów
mlecznych dochodzi końca. Rząd włoski ogłosił podobno
przedłużenie włoskiego schematu dla obowiązkowego
nazewnictwa pochodzenia. Sekretarz generalny EDA
Alexander Anton powtórzył prośbę do Komisji UE o wykonanie
niezależnej oceny wpływy tych schematów na Jednolity Rynek, a
tym samym na poziomie UE.
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“Zarzuty, że ceny mleka we Włoszech wzrosły o 25% dzięki temu schematowi są o
prostu nieprawdziwe: ceny mleka we Włoszech i Francji podążały za ogólnym
trendem cenowym i spadły od stycznia 2017 do maja 2018 o więcej niż jeden
cent/kg. Dokładnie to samo stało się w Niemczech pomimo faktu, że nie posiadają
one takiego obligatoryjnego schematu nazewnictwa pochodzenia” stwierdził
sekretarz generalny EDA Alexander Anton. „ Widzimy jednak negatywne skutki na
Jednolity Rynek oraz wzrost kosztów na poziomie przetwórstwa. Istnieje pilna
potrzeba oceny tych wpływów na poziomie UE, a Komisja UE jest najlepszym
miejscem do przeprowadzenia takiej oceny”.

Ceny mleka
surowego
Od stycznia 2017
do maja 2018 w
€/100 kg

Źródło: EU Milk
Market Observatory

Jeszcze jeden projekt nazewnictwa dot.
wartości odżywczej na froncie opakowania
Przed jutrzejszą dyskusją pomiędzy Komisją, Krajami Członkowskimi i Udziałowcami
odnośnie nazewnictwa dot. wartości odżywczej na froncie opakowania , Włoskie
instytucje rządowe opublikowały w ostatnim tygodniu swoje propozycje dla
nazewnictwa dot. wartości odżywczej. Sekretarz Alexander Anton argumentował, że
chociaż propozycje „ nie były rewolucją, miały jednak możliwość popchnięcia dyskusji
we właściwym kierunku, do bardziej jednolitego sensu. Jednakże, te nowe propozycje
nie odnoszą się do ‘pozytywów’ (wapń, witaminy, inne mikroelementy) – co najmniej
dodatkowy zestaw ‘mikroelementy’ byłby potrzebny”.
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EDA zawsze wyrażała zaniepokojenie odnośnie interpretacyjnego projektu
nazewnictwa opartego o kolorowe kody
patrz –
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_an
d_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_FOP_labelling_171018.pdf

EU i Australia uruchamiają rozmowy dot.
szerokiego porozumienia handlowego
W poniedziałek, Komisarz ds. Handlu Cecilia Malmström, razem z australijskim
premierem - Malcolm Turnbul oraz ministrem ds. handlu - Steven Ciobo, dali
oficjalny impuls do rozpoczęcia negocjacji o wolnym handlu UE - Australia . Pierwsza
runda rozmów będzie miała miejsce w Brukseli za dwa tygodnie od dziś (2-6 Lipca).
Sekretarz Generalny EDA Alexander Anton stwierdził :„Będziemy uważnie
śledzić negocjacje z Australią. Przy populacji 25 mln ludzi, Australia ma pewien
rynkowy potencjał dla produktów mlecznych UE, nawet jeśli kraj jest z pewnością
konkurentem na światowych rynkach” , z zadowoleniem witając zaangażowanie
Komisji UE do otwarcia nowych ważnych rynków dla sektora mlecznego UE.

Nieuczciwe praktyki handlowe na Forum
Wysokiego Szczebla
Zastępca Dyrektora Generalngo DG AGRI profesor Rudolf Mögele uczestniczył
w ramach Forum Wysokiego Szczebla w spotkaniu grupy Sherpa 3 dot. lepszego
funkcjonowaniu łańcucha żywności, aby przedyskutować propozycje. Oprócz
ograniczenia proponowanej ochrony przed
UTP4 http://www.euroconsulting.be/wp-content/uploads/2018/04/draft-proposalunfair-trade-practices-com2018-173.pdf
(do małych& średnich przedsiębiorstw), prof. Mögele dyskutował w sekretarzem
generalnym Alexandrem Antonem i grupą Sherpa definicję ‘łatwo psujących się
produktów żywności’. Komisja UE oficjalnie potwierdziła świadomy wybór
‘Dyrektywy’, która musi być wdrożona przez każdy kraj członkowski, a nie poprzez
stosowanie bezpośrednie: „ My zdefiniowaliśmy większość najpoważniejszych UTP na
poziomie unijnym i nasze propozycje nakierowane na SMEs5 - chcemy chronić tych,
którzy najbardziej potrzebują ochrony. Kraje członkowskie mogą podążać za tym i są
do tego zapraszane”.

3 Komentarz KSM: ang. Sherpa group – oficjalni reprezentanci rządowi(asystenci),
przygotowujący opracowania lub asystujący przedstawicielom rządowym na szczytach i
konferencjach
4 Komentarz KSM: UTP – nieuczciwe praktyki handlowe
5 Komentzrz KSM: SMEs- małe i średnie przedsiębiorstwa
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Okrągły stół Euro Coop na temat
wyzwań związanych z plastikami
Podczas gdy środowiskowy wpływ plastików jest aktualnie wysoki w politycznej
agendzie Brukseli, Euro-Coop – organizacja ponownie jednocząca europejskie
spółdzielnie konsumenckie - uczestniczyła w debacie goszczonej przez Europejski
Komitet ds. Ekonomicznych i Socjalnych (EESC). Szeroki panel wykładowców
prezentował ich poglądy i wiedzę wobec udziałowców z przemysłu, handlu i
społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie nakierowane było na ‘wyzwanie
związane z plastikami’ w szerszych ramach ekonomii układu zamkniętego, patrząc
pozytywnie w najbliższą przyszłość z mniejszą ilością plastików. Odnotowano, że
plastiki powinny być redukowane, a nie „demonizowane”, podkreślając w zamian
rolę innowacji, prac naukowych i inwestycji. Wszyscy aktorzy powinni pracować
razem, a odpowiedzialność powinna być rozłożona w całym łańcuchu, na wszystkich
poziomach.

3- cie spotkanie Platformy UE ds. Dobrostanu
Zwierząt
Komisarz UE Vytenis Andriukaitis (DG SANTE) wziął udział w dzisiejszym
spotkaniu
Platformy ds. Dobrostanu Zwierząt. Oprócz kwestii związanych z transportem
zwierząt, dobrostanem hodowli ryb i sprzedażą psów online, Komisja UE prezentowała
swój ostatni raport z wpływu międzynarodowych aktywności dot. dobrostanu zwierząt
na konkurencyjność produkcji hodowlanej UE.
Nasz doradca prawny w sprawach weterynaryjnych UE, dr Olivier Espeisse
stwierdził: „Spotkanie dotknęło naprawdę głównych zagadnień z perspektywy
dobrostanu zwierząt. Dlatego nie jest niespodzianką, że mleczarstwo nie było w
środku zainteresowania, gdyż udziałowcy mleczarscy przywiązują wielką uwagę do
dobrostanu zwierząt i zrównoważonego rozwoju.”
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Jaki jest twój ulubiony produkt
mleczarski?

"Kocham szklankę bardzo zimnego mleka – nie ma nic
lepszego !”
Marc Healy
Dyrektor Handlowy w Kerry & nowy przewodniczący EDA CMC

Zarezerwuj termin: Konwencja
EDA / Assifonte 2018 !
‘Zielona Przeszłość dla Europejskiego Mleczarstwa’
14 – 17 Listopada 2018 w Dublinie, Irlandia
Gospodarzem jest Dairy Industry Ireland

...z udziałem kluczowego mówcy Komisarz UE Phila Hogana.

