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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

FTA2 EU – Australia: pierwsza runda negocjacji
Tuż przed pierwszą runda negocjacyjną, australijska minister rolnictwa Bridget
McKenzie spotkał się z Komisarzem UE Philem Hoganem oraz z innymi udziałowcami.
„Zaplanowaliśmy trzy rundy negocjacji do końca 2019 r. i pierwsze wymiany ofert dostępu
do rynku powinniśmy ujrzeć w 2019 r. Nie jest to jednak dla nas wyścig sprinterski. Chcemy,
aby to porozumienie było naprawdę kompleksowe, dlatego też poświęcimy temu odpowiedni
okres czasu”, podkreśliła Bridget McKenzie podczas swojego spotkania z sekretarzem
generalnym EDA Alexandrem Antonem.

Australijska minister rolnictwa Bridget McKenzie oraz sekretarz generalny EDA Alexander Anton
“Kocham francuskie miękkie sery pleśniowe, zwłaszcza Camembert de
Normandie czy Brie de Melun – kiedy idzie o desery, nic nie może się
porównywać z ‘crème brûlée’ czy z naturalnym jogurtem greckim”

Eric Grand, Dyrektor d.s. Spraw Nadzoru w Lactalis, ustępujący
przewodniczący Komitetu EDA d.s. Nazewnictwa

1
2

Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
Komentarz KSM: FTA: umowa o wolnym handlu
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Catherine Geslain-Lanéelle : Kształtowanie
światowego rolnictwa
W ostatnich miesiącach Catherine Geslain-Lanéelle ze swoją energią
i ideami nadała nowego rozpędu w światowym rolnictwie i żywności.
Podczas swojej kampanii, Catherine ogłosiła potrzebę nowego
modelu światowego rolnictwa i żywności, “zrównoważona żywność 4
all3” przy jasnych i transparentnych priorytetach: skupieniu się na
zrównoważonym rozwoju, większej roli kobiet w sektorze spożywczym i nakierowaniu się na
przeszłe generacje. EDA oczekuje na przyszłe dyskusje z Catherine Geslain-Lanéelle nad tymi
priorytetami i przyszłością światowej żywności&rolnictwa!

Unia Afrykańska (AU) – Rolnicza Konferencja
Ministerialna w Rzymie
W zeszłym tygodniu w Rzymie, cztery tygodnie po wejściu w życie projektu Jednolitego
Rynku ‘Afrykańsko Kontynentalnej Przestrzeni Wolnego Handlu’ pomiędzy 52 członkami Unii
Afrykańskiej, Josefa Sacko, Komisarz ds. Ekonomii Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Unii
Afrykańskiej oraz Komisarz UE Phil Hogan przewodniczyli 3-ciej ministerialnej konferencji.
Udział przedstawicieli UE wysokiego szczebla, jak minister rolnictwa Irlandii Michael Creed
przewodniczący sesji bezpieczeństwo żywności&SPS, minister rolnictwa Francji Didier
Guillaume, prowadzący sesję innowacja&nauka oraz minister rolnictwa Niemiec Julia
Klöckner, jako kluczowy mówca w sesji plenarnej, był jasnym sygnałem pełnego wsparcia
Europy dla Afryki oraz jej rozwoju terenów wiejskich&rolnictwa.
“To spotkanie było także wspaniałą okazją do podkreślenia naszego zaangażowania
mleczarstwa europejskiego dla zrównoważonego rozwoju mleczarstwa w krajach afrykańskich”,
stwierdził sekretarz generalny EDA Alexander Anton → patrz nasza publikacja na ten temat
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Position_papers/EDA_June_2019_EU-Africa_cooperation.pdf
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European Dairy Association
@EDA_Dairy https://twitter.com/EDA_Dairy
Plenarna konferencja ministerialna @AfricanUnion https://twitter.com/_AfricanUnion
oraz @EUAgri https://twitter.com/EUAgri
@FAO https://twitter.com/FAO,
w której brali udział: komisarz AU @JosefaSacko https://twitter.com/JosefaSacko ,
@grazianodasilva @PhilHoganEU https://twitter.com/grazianodasilva,
@JuliaKloeckner https://twitter.com/JuliaKloeckner,
@creedcnw https://twitter.com/creedcnw,
@dguillaume26 https://twitter.com/dguillaume26,
oraz @geslainlaneelle https://twitter.com/geslainlaneelle,
: #agricultureourfuture https://twitter.com/hashtag/agricultureourfuture?src=hash
— silna baza dla partnerstwa Afryka- EU

Delegacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich (UAE)
w Europie: Handel produktami mleczarskimi &
bezpieczeństwo żywności
Delegacja wysokiego szczebla UAE organizacji ESMA4 ds. bezpieczeństwa i jakości wizytowała
Europę w zakresie mleka i produktów mlecznych. Sekretarz generalny Alexander Anton
został zaproszony do zaprezentowania walorów bezpieczeństwa zdrowia europejskiej
produkcji mleczarskiej i przedyskutowania z delegacją zakresu spraw handlowych z UAE oraz
z Radą Współpracy Państw Arabskich Zatoki (GCC).
Sekretarz generalny EDA Alexander Anton podsumował po spotkaniu:
“My bardzo doceniamy nasz relacje handlowe UE-UAE, co podkreśliła misja wysokiego szczebla
Komisarza UE Phila Hogana do UAE w lutym 2019 r. Jednak pomimo, iż delegacja UAE
uznała wysokie standardy bezpieczeństwa żywności w Unii, to ‘Znak Jakości Emiratów’
ustanowiony w 2018 r. nakłada pewne dodatkowe administracyjne bariery dla eksporterów UE
do UAE dla określonych produktów mlecznych, takich jak jogurt czy mleko spożywcze.
4

Komentarz KSM: ESMA- rządowa inspekcja UAE ds. norm jakościowych
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My zakwestionowaliśmy potencjalną wartość dodaną tego znaku jakości. Komisja UE w pełni
wsparła nasz punkt widzenia i będzie angażować się w przyszłe dyskusje z naszymi partnerami
UAE”.

Flavio Coturni (DG Trade) razem z delegacją UAE w Brukseli.

Seminarium IDF o roli przeżuwaczy w dietach
zrównoważonych
W ubiegły piątek, EDA uczestniczyła w seminarium IDF o roli przeżuwaczy w dietach
zrównoważonych.
Wydarzenie to podkreśliło, dlaczego zwierzęta przeżuwaczy są istotne w żywieniu ludzi i w
zrównoważonym rozwoju, jak również ich rolę w redukcji zmian klimatycznych. Jednym z
kluczowych prelegentów była Dr Judith Bryans, przewodnicząca Zarządu Naukowego EDA
‘Mleczarstwo, Wartości Odżywcze i Zdrowie’, prezydent IDF oraz CEO5 Dairy UK. Dr Bryans
mówiła o sposobach komunikowania o zrównoważonym rozwoju sektora mleczarskiego.

International Dairy Federation
@FIL_IDF https://twitter.com/EDA_Dairy
@FIL_IDF Prezydent Dr Judith Bryans: 'sektor mleczarski odgrywa kluczową rolę w osiąganiu osiągania
#SDGS6' #sustainability https://twitter.com/hashtag/SDGS?src=hash
dla sektora mleczarskiego #dairy https://twitter.com/hashtag/dairy?src=hash
#Yes2Cattle7 https://twitter.com/hashtag/Yes2Cattle?src=hash
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Komentarz KSM: CEO – Dyrektor generalny
Komentarz KSM: SGDS – cele zrównoważonego rozwoju ONZ
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European Dairy Association
@EDA_Dairy https://twitter.com/EDA_Dairy

Wielkie podziękowania dla wszystkich, kto uczestniczył w naszej recepcji serowej 13 czerwca
#summercheesereception https://twitter.com/hashtag/energytransition?src=hash w
Brukseli. Niech żyje Europa, niech żyje europejskie rolnictwo, sery i mleczarskie doskonałości!

Dyskusje z EFSA
Dane Występowania Środków Chemicznych
Celem 6-tego spotkania Grupy Dyskusyjnej EFSA nad Danych Występowaniem Środków
Chemicznych był powtórny rozwój programu dot. dodatków do żywności wraz z
dedykowanym szkoleniem dot. zgłoszenia danych o zanieczyszczeniach. EDA było aktywnym
członkiem Grupy Dyskusyjnej EFSA przez kilka lat. EDA regularnie bierze udział w badaniach
naukowych EFSA dot. dodatków do żywności poprzez zbieranie użytecznych danych od
członków EDA, czyniąc je anonimowymi i dzieląc się nimi z EFSA.
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Okrągły Stół Organizacji Przemysłu
W zeszłym tygodniu EDA miało wspaniałą okazję do wymiany poglądów z EFSA podczas
jego 6-tego dorocznego Okrągłego Stołu Organizacji Przemysłu. W tym roku spotkanie było
w całości dedykowane do ostatniego przeglądu Ogólnego Prawa Żywnościowego 178/2002
oraz planom organizacyjnym EFSA dla wypełnienia nowych wymagań, zwłaszcza dot.
zwiększonej transparentności publikowanych danych.
W tym spotkaniu uczestniczył Dyrektor Generalny EFSA Bernhard Url, jak również wszyscy
Dyrektorzy Działów. Spotkaniu przewodniczył Guilhem De Seze, Dyrektor Departamentu
Naukowego Rozwoju Produktów Regulowanych. Okrągły Stół Stowarzyszeń został
utworzony jako oficjalne forum do dialogu pomiędzy organizacjami przemysłu a EFSA. →
Więcej informacji odnośnie przeglądu Ogólnego Prawa Żywnościowego 178/2002 oraz
jego konsekwencje dla EFSA i transparentności danych tutaj:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/13/transparencyand-sustainability-of-eu-scientific-assessment-of-food-safety/

Doroczna Konwencja EDA/ASSIFONTE
Wiedeń 2019

Mleczarstwo UE: Kształtowanie Europejskiego Krajobrazu
16-19 października 2019-06-29 Wiedeń, Austria
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Jest naszą wielką przyjemnością poinformować, że Europejskie Stowarzyszenie
Przetwórców Mleka (EDA), Assifonte i Austriackie Stowarzyszenie Mleczarstwa mają
zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Dorocznej Konwencji EDA 2019 w
Wiedniu.

Rejestracja jest otwarta
Wcześniejsza rejestracja do dnia 30 sierpnia.

