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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

“Budowanie Zarządzania Bezpieczeństwem
Żywności w Chinach”
Dr Sun Juanjuan i Jérôme Lepeintre, urzędnik Komisji Europejskiej, który obsługiwał delegację
Komisji UE w Beijing, opublikowali 283 stronicowe kompendium dot. chińskiego systemu
bezpieczeństwa żywności.
Komisarz UE Vytenis Andriukaitis wyraził słowa pochwały: ”To opracowanie dostarcza
kompleksowego obrazu systemu żywnościowego w Chinach. Jest bardzo użyteczne dla tych, którzy chcą
lepiej zrozumieć środowisko chińskiego ustawodawstwa na tym polu.” I rzeczywiście, jest to najbardziej
aktualna i najbardziej zwięzła analiza chińskiego systemu bezpieczeństwa żywności – niezbędny do
przeczytania przez wszystkich operatorów działających na chińskich rynkach.
“Jesteśmy wdzięczni autorom za ich zaangażowanie i pracę. To właśnie podkreśla naprawdę
fantastyczne doświadczenie wsparcia i pomocy, jakich dokonaliśmy wraz z panem Jérôme Lepeintre i
całym zespołem delegacji Komisji Europejskiej do Chin w ostatnich latach”, pogratulował sekretarz
generalny EDA Alexander Anton.

Jérôme Lepeintre i Alexander Anton w Beijing (maj 2018)
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Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
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Zarejestruj się przed 8 marca
Konferencja EDA dot. Polityki
Środa 20 marca 2019 14:30-18:30
Nowe miejsce: Scotland House
Rond-Point Schuman 6, 1040 Brussels (BE)

Krajobraz Mleczarstwa UE
2019-2024
Zarejestruj się teraz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2eeBoq7B4IJfafRTirdmhoxrkfqXX4bgzeTz0xjE5M_JbhQ/viewform

Program:
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Events/EDA_Dairy_Policy_2019/EDA_Dairy_Policy_Confere
nce_2019_-_programme.pdf

Spitzenkandidat2 na następną Prezydencję Komisji
Europejskiej Manfred Weber (EPP, Niemcy)
European Dairy Association @EDA_Dairy

“Jestem na wyjeździe objazdowym po całej #Europe – w ten sposób startują politycy:
wsłuchiwaniem się i rozumieniem czego chcą ludzie. Ja zawsze cieszę się z wymiany
poglądów ze wspólnotami #Agricultural” @ManfredWeber oraz @dairyanton
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Komentarz KSM : Spitzenkandidat - oznacza głównych pretendentów do objęcia najważniejszej funkcji
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“W kierunku ambitnego rolnictwa UE”: dyskusja
wysokiego szczebla w stałym Przedstawicielstwie
Republiki Czeskiej w Brukseli
W sytuacji gdy dyskusje o Przyszłej WPR są jedynie w trybie powolnego rozwoju wewnątrz
Parlamentu Europejskiego, dyskusja wysokiego szczebla w Stałym Przedstawicielstwie Republiki
Czeskiej w Brukseli dała perfekcyjnego wglądu w konstruktywne podejście na poziomie Rady w
ramach Specjalnego komitetu ds. Rolnictwa (SCA), gdzie detale techniczne ( definicja - genuine
farmer3, wsparcie powiązane z produkcją, limitowanie płatności i inne) są już przedmiotem prac.
Zastępca ministra Jiří Šír (CZ) znakomicie podsumował gorące punkty w dyskusji i podkreślił
podejście Republiki Czeskiej
Rose O’Donovan (Agrafacts) kierował intensywną dyskusją, w której w-ce przewodniczący Jan
Teplý naświetlił międzynarodowe aspekty europejskich podejść do polityki

Powyżej: Zastepca ministra Jiří Šír (CZ) przywital Faustine Bas-Defossez (IEEP), Achim Irimescu (RO,
przewodniczący SCA), Dr Rudolf Mögele (DG AGRI DDG), MEP Peter Jahr (EPP, DE) i Zdenêk Jandejesek
(CZ izba rolnicza) w dyskusji, której moderatorem była Rose O’Donovan (Agrafacts)

Komentarz KSM: genuine farmer – określenie, które ma służyć do zdefiniowania producentów rolnych
którym będzie przysługiwało wsparcie w ramach WPR – ma ono zapewnić, że wsparcie nie będzie
przyznawane tym, dla których działalność rolnicza stanowi tylko znikomą część ich ekonomicznej
aktywności.
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Po prawej: wice-przewodniczący EDA Jan Teplý (Madeta)
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Programy promocyjne EU – Dzień info w Brukseli
201 milionów € zostało przeznaczonych na agro-żywieniowe programy promocyjne. Ostatecznym
terminem aplikacji jest 16 kwietnia 2019 ➤ www.agripromotion.eu.

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton w swoim wystąpieniu stwierdził:
“Tak zwane multi-programy, włączające produkty z dwóch lub więcej krajów członkowskich UE są
słusznie wyróżnione w planie Komisji Europejskiej. Stopień dofinansowania wynosi 80% dla
projektów nakierowanych na wewnętrzny rynek, jak również dla projektów nakierowanych na kraje
trzecie. Jesteśmy zadowoleni widząc, że całkiem sporo naszych członków idzie w tym kierunku i
szuka możliwości partnerskiego i wspólnego promowania europejskich doskonałości mlecznych w
Europie i na całym świecie”

Dzień Handlu 2019 EDA
We wtorek EDA zorganizowało swój doroczny “Dzień Handlu”. W ramach tych spotkań EDA zaprasza
do wspólnego udziału urzędników wysokiego szczebla Komisji Europejskiej oraz naszych handlowych
partnerów z całego świata. Dzień Handlu EDA rozpoczął się od wymiany poglądów na wysokim
szczeblu nad aktualną sytuacją i przyszłością polityki handlu UE, w której brał udział Jean- Luc
Demarty, Dyrektor-Generalny w DG TRADE.

EDA powitało także reprezentantów Misji Japonii do UE, misji USA do UE, Stałego
Przedstawicielstwa UK, DG AGRI i DG TRADE4.
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Uczestnicy dyskutowali relacje handlowe UE-USA, UE-Japonia, przebiegające negocjacje pomiędzy
UE, a krajami MERCOSUR, Australią, Nową Zelandią, Meksykiem, Brazylią i Chile i zapoznali zostali
z ze sprawami dotyczącymi przyszłości WTO. Dzień został posumowany głęboką dyskusją z
przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa UK na temat Brexitu i jego konsekwencji dla sektora
mleka.

Flavio Coturni (HoU DG Trade), Lise Andreasen Høyer (Przewodnicząca Grupy Roboczej EDA ds. Handlu), Jean-Luc
Demarty (Dyrektor- Generalny DG TRADE), Bénédicte Masure (Zastępca Sekretarza Generalnego EDA)

W sytuacji 43 dni dzielących nas od Brexitu, EDA dyskutowało z
przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa UK nad znalezieniem dróg
złagodzenia planowanego wyjścia UK z UE. Sekretarz Generalny EDA
Alexander Anton ostrzegł przed katastroficznym wpływem, jaki może mieć
scenariusz Brexitu „bez umowy”, zarówno dla sektora mlecznego UK jak i UE.
Plan premier May, który ma być przekazany Izbie Gmin do końca lutego
pozostawia niewielkie pole manewru, wobec daty wyjścia z dniem 29 marca.
Jest niezmiernie ważne, żeby nie było (znaczącej) rozbieżności w sferze regulacyjnej, gdy dotyczy to
polityk wywierających wpływ na mleko i produkty mleczne, gdyż Brexit ma potencjał do stworzenia
kryzysu mlecznego w kompletnie nowej skali. Bezładny Brexit stworzy jedynie straty po obu stronach
Kanału.

Zrównoważona Europa przed końcem 2030 r.
W ramach ram debaty publicznej Zrównoważona Europa przed końcem 2030, zorganizowanej
przez Komitet Ekonomiczny i Komitet Socjalny (EESC) w tym tygodniu, Komisja Europejska i EESC,
4

Komentarz KSM: DG Agri i DG Trade – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Dyrekcja Generalna ds. Handlu

wspólnie z aktualną Prezydencją i innymi udziałowcami, zaprezentowała i przedyskutowała
Dokument Podsumowujący pt. ‘W kierunku Europy Zrównoważonej przed końcem 2030 r.”,
nakierowany na holistyczne podejście, obejmujące edukację, systemy żywieniowe, uczciwe
relacje socjalne, handel i zarządzanie.
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Sektor mleczarski zawsze był i jest na czele frontu w odniesieniu do ekonomii w układzie
zamkniętym i cały czas pracuje nad poprawą, nie tylko swojej ekonomicznej wydajności, ale także
swojego długookresowego środowiskowego, ekonomicznego i socjalnego zrównoważonego
rozwoju, w zgodności z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). ➤ zobacz biuletyn EDA o
Ekonomii w Układzie Zamkniętym, SDGs i Socjalnym Zrównoważonym Rozwoju
http://eda.euromilk.org/fs/sustainability.html

Zestawienie Bilansowe Białka UE oraz Światowe
Wylesianie
EDA zostało zaproszone przez Komisję Europejską na techniczne spotkanie przygotowujące
Zestawienie Bilansowe Białka 2019 (PBS), które dostarcza przeglądu sytuacji podaży i popytu dla
białka, używanego na cele paszowe w UE. EDA miało swój wkład w PBS poprzez wspólne
EDA/IFCN badania nad udziałem białka w spasaniu krów poprzez pasze objętościowe, pokazując
że 70% białka spożywanego przez krowy wywodzi się z tego typu paszy. Pasza objętościowa
reprezentuje zrównoważone źródło białka w porównaniu do takich komponentów jak soja, która
jest powiązana z zagadnieniem światowego wylesiania. W tym kontekście odbyły się w zeszłym
tygodniu dwie konferencji w Parlamencie Europejskim. Znaczenie rozwoju kanałów dostaw o
niskim oddziaływaniu na wylesianie było jednym z głównych tematów naświetlanych na tych
dwóch konferencjach.

Konferencja EDA dot. Polityki Mleczarskiej
2019
Środa 20 marca 2019
14:30 – 18:00
Nowe miejsce: Scotland House

Rond-Point Schuman 6, 1040 Brussels (BE)

...po którym odbędzie się nasz doroczny bufet serowy EDA/
Assifonte.
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Krajobraz Mleczarstwa UE
2019-2024
Rejestracje na naszą Konferencję EDA dot. Polityki Mleczarskiej są otwarte do
piątku 8 marca! Jest to unikalna możliwość spotkania z ponad stu ekspertami z
sektora mleka w Europie i poza nią….

Prelegenci, którzy wezmą udział:
Barbara Otte-Kinast (Minister Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta, Dolna Saksonia), Tom
Tynan (gabinet Komisarza UE Phila Hogana), Matthias Bourdeau (Cargill Marketing Manager Europe,
Middle East, Africa), Valentina Zanetti (Zanetti spa / współprzewodnicząca Komitetu ASSOLATTE
“Young Dairy Committee”), i kandydaci do wyborów EP 2019, a wśród nich Max Schulman (Finlandia)
i Tilman Kuban (Niemcy) , Bert-Jan Ruissen (Holandia).

Zarejestruj się teraz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2eeBoq7B4IJfafRTirdmhoxrkfqXX4bgzeTz0xjE5M_Jbh
Q/viewform

Program:
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Events/EDA_Dairy_Policy_2019
/EDA_Dairy_Policy_Conference_2019_-_programme.pdf
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Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny ?
"Moim preferowanym produktem mlecznym jest najprawdopodobniej ser Chaource z
mojego rodzinnego regionu Champagne-Ardennes – który ma certyfikat AOP we
Francji od 1970 r. i jest chroniony na poziomie UE od 1996 r. jako chronione określenie
miejsce pochodzenia (PDO)”

Jean-Luc Demarty
Dyrektor Generalny DG TRADE
Komisja UE

