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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Gruziński Związek Mleczarski w Brukseli
Wcześniejszy silny ośrodek mleczarstwa Gruzji z jej aktualną populacją 3,7 mln ludzi produkuje
dzisiaj jedynie około 500 000 ton mleka surowego rocznie, co oznacza samowystarczalność
poniżej 90%.
Przed spotkaniem Przewodniczącego Komisji UE Jean-Claude Junckera z Premierem Gruzji, które
planowane jest w październiku, EDA zorganizowało kilka spotkań w Brukseli z przedstawicielami
instytucji UE oraz z Gruzińskim Związkiem Mleczarskim (Georgian Dairy Association - GDA).

EDA spotkało sie z Erekle Gamkrelidze, Przewodniczącycm Georgian Dairy Association i jego zespołem
w celu przemyślenia naszych wspólnych perspektyw mleczarskich.

Erekle Gamkrelidze, przewodniczący GDA i CEO2 Sante, największej mleczarni w Gruzji stwierdził:
“My jesteśmy krajem mleczarskim. Nasza średnia konsumpcja mleka na osobę jest daleko powyżej
200 kg/rok. Jednakże budowana za czasów sowieckich infrastruktura mleczarska upadła. Gruzja
posiada wszystko co potrzeba, aby być krajem mleczarskim i my mamy takie ambicje. Wierzymy w
przyszłość naszego mleczarstwa, a inwestycje mleczarskie w Gruzji czynione przez
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Komentarz KSM: CEO – Dyrektor naczelny

międzynarodowe firmy podkreślają naszą ocenę”.
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Konwencja EDA/Assifonte 2018
‘Zielona Przyszłość Europejskiego Mleczarstwa’
14 – 17 listopada 2018 w Dublinie, Irlandia
Goszczona przez Dairy Industry Ireland
Z udziałem kluczowego prelegenta : Komisarza EU Phil Hogan i wielu ekspertów ze
świata mleczarstwa … http://eda2018.eu/speakers/

Wcześniejsza rejestracja otwarta do 28 września 2018 !
Zarejestruj się i zarezerwuj hotel http://eda2018.eu/

Austriacka Prezydencja EU: wymiana poglądów z
austriackim ministrem zdrowia
“Mottem ostatniej Prezydencji UE Austrii w 2006 r. była ‘Globalizacja’, mottem Austriackiej
Prezydencji UE w 2018 r. jest ‘Europa, która chroni’. Czasy się zmieniły”, tymi słowami powitał
uczestników przewodniczący Austrian Food Industry Association Johann Marihart (CEO Agrana),

kładąc nacisk na znaczenie ekonomicznego głosu w rozważaniach nad reformulacjami i w
dyskusjach nad nazewnictwem.
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Sekretarz generalny EDA Alexander Anton, współprzewodniczący FoodDrinkEurope CDG,
wyeksponował nasz - EDA Dairy Focus on the Austrian Dairy Presidency :
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/Dairy_Focu
s_Austria_2018.pdf
oraz znaczenie Jednolitego Rynku dla austriackiej laktosfery.

Dr Katharina Kossdorf (CEO FIAA), Dr Florian Fellinger oraz Prof Karin Schindler z Ministerstwa Zdrowia
&Ochrony Konsumenta Austrii.

Dyskusje Wysokiego Szczebla dot. Nieuczciwych Praktyk
Handlowych
Wraz z zakończeniem przerwy wakacyjnej, obie instytucje Rada i Parlament Europejski ciężko
pracują nad propozycją Komisji dot. Nieuczciwych Praktyk Handlowych, opublikowaną wcześniej
w kwietniu 2018 r. Specjalny Komitet ds. Rolnictwa (SCA) spotkał sie wczoraj i spotka się także w
następny poniedziałek, aby ustalić priorytety Rady odnośnie tej propozycji.
Na poziomie Parlamentu Europejskiego członkowie Komitetu Rolnictwa (COMAGRI) oraz Rynku
Wewnętrznego (IMCO) dyskutowali ich poprawki do odpowiednich raportów MEP3 Paolo De
Castro (S&D, Włochy) oraz MEP Marc Tarabella (S&D, Belgia).
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EDA intensywnie pracuje nad analizą tych poprawek z obu Komitetów i koncentruje się na
ocenie, czy odbiegają one od początkowego raportu MEP De Castro.
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Sekretarz generalny EDA Alexander Anton stwierdza: „ Z zadowoleniem witamy początkowy
projekt raportu autorstwa MEP De Castro, w którym większość naszych kwestii i obaw odnośnie
propozycji Komisji UE dot. UTP4zostało wyjaśnionych przez MEP Paolo De Castro. Ta propozycja
powinna oddziaływać efektywnie na wszystkich graczy łańcucha żywności.”

European Energy Exchange (EEX)5 wystartowała z
kontraktami terminowymi na mleko płynne
W zeszłym miesiącu EEX wystartowała z pierwszą operacją handlową w swoim nowym kontrakcie
terminowym na mleko płynne. Ostatnią transakcję ustalono na cenę powyżej 37 centów na
grudzień 2018, zgodnie z oczekiwaniami German Farmers Association opublikowanymi w
ubiegłym tygodniu.
“Orientacja rynkowa i zdolność adaptacji do nowych i nieprzewidzianych sytuacji
będzie kluczem w przyszłości. Przemysł ma tu istotną rolę do odegrania” jak podkreślił Komisarz
EU Commissioner Phil Hogan w swoim wystąpieniu pt. “Perspektywy Mleczarstwa UE” 7
września w zeszłym tygodniu.
Sascha Siegel, szef departamentu mlecznego w EEX: “ Nowy kontrakt EEX na Mleko Płynne jest
narzędziem, do którego odnosił się Komisarz UE Phil Hogan i w którym przemysł na istotną rolę do
odegrania. Czekam z niecierpliwością na dyskusję nad tym z Europejskiem Stowarzyszeniem
Przetwórców Mleka na ich Dorocznej Konwencji w Dublinie w listopadzie 2018.”

Strategia UE dot. Plastików
To było bardzo pracowite lato dla wielu instytucji unijnych i udziałowców pracujących nad
bardziej zrównoważonym sposobem zagospodarowania plastików. W czasie gdy Plenarne
Posiedzenie Parlamentu Europejskiego będzie głosować w ten czwartek nad raportem Strategii
Europejskiej dot. Circular Ekonomy6, MEPs z Komitetu ENVI mieli do dnia 4 września przedłożyć
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Komentarz KSM: UTP – nieuczciwe praktyki handlowe
Komentarz KSM: European Energy Exchange - Grupa EEX – platforma rynkowa
6
Komentarz KSM: Circular Ekonomy – gospodarka w obiegu zamkniętym, system przemysłowy z założenia
zaprojektowany tak aby regenerować.
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poprawki do projektu raportu dot. Propozycji Komisji UE dla Dyrektywy dot. redukcji wpływu
środowiskowego pewnych produktów plastikowych.
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W tym kontekście EDA zaproponowała swoje własne propozycje dla poprawek,
odzwierciedlające nasze stanowisko :
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Position_papers/2018_07_23_EDA_position_on_COM_proposal_on_singleuse_plastic_packaging_FINAL.pdf. Jest ważnym podkreślenie, że mleko nie jest jakimś
napojem, ale bazowym produktem żywnościowym i płynnym produktem o wysokiej wartości
odżywczej. Jego główną funkcją jest oferowanie wartości odżywczych, a nie spożywania płynu.
Jest to nie tylko powszechne rozumienie w większości (jeśli nie we wszystkich) krajach
członkowskich UE, ale także jest to wspierane poprzez definicje słownikowe oraz zasady
podatkowe.

Dyrektywa dot. Wody Pitnej
W Komitecie ENVI Parlamentu Europejskiego, który miał spotkanie wczoraj wieczoerm, został
przyjęty raport, który opracował MEP Michel Dantin (EPP, Francja) dotyczący Dyrektywy Woda
Pitna, przy 30 głosach za, 13 przeciw oraz 19 wstrzymujących się.
Kompromisowe poprawki były dostępne tylko w zeszłym tygodniu. Posiedzenie Plenarne
Parlamentu Europejskiego dla pierwszego czytania jest planowane na 22-25 października 2018.
Artykuł 3 (1a) jest szczególnie kierowany do biznesu, gdyż stwierdza on, że „żaden z artykułów tej
dyrektywy nie może być stosowany, gdy operator biznesowy potrafi wykazać wobec kompetentnych
krajowych instytucji, że jakość używanej wody nie ma wpływu na higienę produktów lub substancji
spełniających rozporządzenie 852/2004”.

EDA w czołówce w odniesieniu do ochrony określeń
mleczarskich
Podążając za publikacją ➤ Wytyczne EDA odnośnie zasad i wzmacniania Ochrony Określeń
Mleczarskich
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Guidelines/2018_06_21_EDA_Guidelines_on_the_Protection_of_Dairy_Terms_FI
NAL.pdf ,
EDA pozostaje w czołówce w walce o ochronę określeń mleczarskich. Dzięki porozumieniu
niektórych członków EDA, ten dokument został nie tylko szeroko rozpowszechniony na poziomie
europejskim, ale był rozesłany ze wsparciem krajowych autorytetów/instytucji.
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Natychmiast po publikacji naszych Wytycznych, EDA otrzymała w odpowiedzi list z ENSA (Soy
Industry Association7). Letnia korespondencja z ENSA podkreśliła istotne różnice w zrozumieniu
zasad UE odnośnie ochrony określeń mleczarskich. Wymiana poglądów będzie kontynuowana w
nadchodzących tygodniach.
Ponadto EDA błyskawicznie przypomniała służbom EFSA o specyficznych zasadach UE odnośnie
ochrony określeń mleczarskich, ignorowanych przez EFSA na seminarium internetowym w środę w
zeszłym tygodniu. Poprzez dzielenie się naszymi Wytycznymi, mamy nadzieję na zmobilizowanie
służb EFSA dla przyszłego właściwego używania chronionych określeń mleczarskich.
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