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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

EU – Mercosur #trade deal done2 – tamensi
movetur3!
Po dwóch dekadach kraje Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj) oraz UE28
ostatecznie osiągnęły porozumienie dotyczące środowiska handlu dla ponad 780 mln ludzi.
„ To historyczny moment. W samym środku napięć w handlu międzynarodowym, wysyłamy
silny sygnał, że stoimy za uregulowanym handlem. Największe porozumienie handlowe
kiedykolwiek zawarte. Pozytywny sygnał dla środowiska i konsumentów” tweetował w dniu 28
czerwca 2019 r. ustępujący Komisarz UE Jean-Claude Juncker
Sekretarz generalny EDA Alexander Anton skomentował: “ Na dzisiejszej trudnej
międzynarodowej arenie handlowej, jest to prawdziwy przełom. Jednoznaczne zaangażowanie
się partnerów negocjacyjnych dla realizacji Porozumienia Paryskiego (COP21) oraz jego celów
jest – w dzisiejszym świecie – krokiem milowym” - patrz nasz prasowy biuletyn informacyjny
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_t
he_media_/EDA_Press_Release_EU-Mercosur_08_July_2019.pdf
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Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
Komentarz KSM: trade deal done – umowa handlowa dokonana
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Komentarz KSM: tamensi movetur - tamen movetur (z łaciny) – a jednak ruszyło
2

Biuletyn informacyjny Dairy Flasch

#12/2019
Połącz się ze światem mleczarstwa

Dyrektor generalna DG SANTE4 Anne Bucher
dyskutuje z Zarządem EDA
Dyrektor generalna DG SANTE Anne Bucher podczas wymiany poglądów z Zarządem EDA
stwierdziła: “Zrównoważony rozwój środowiskowy w systemach produkcji żywności jest
kluczowym wymaganiem europejczyków. Komisja Europejska musi dać odpowiedzi na te
pytania, a DG SANTE pokrywa wiele, jeśli nie większość, tych tematów”.
Przewodniczący EDA Michel Nalet podziękował:
“Jesteśmy wdzięczni za tą możliwość wspierania olbrzymiej roli jaką odgrywa mleczarstwo w
osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – patrz nasz biuletyn
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Sustainability/EDA_factsheet_Dairy___the_SDGs_Update_Sept._2018.pdf
oraz za podzielenie się z nami perspektywą dot. bardziej ‘technicznych’ spraw, jak nazewnictwo
żywności, czy ‘reformulacja żywności’.

Dyrektor generalna DG SANTE Anne Bucher na Zarządzie EDA (po lewej) — wiceprzewodniczący EDA
Ingo Müller naświetlający znaczenie portfolio DG SANTE dla sektora mleczarskiego UE (po prawej).
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Komentarz KSM: DG SANTE – Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności
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Mleczarski Okrągły Stół UE-NZ
Przewodniczący Fonterra John Monaghan i Fonterra CEO5 Miles Hurrell zaprezentowali
perspektywę drugiej strony świata na temat “Co jest motorem światowego mleczarstwa”
podczas naszego wspólnego okrągłego stołu w siedzibie EDA w Brukseli. W dyskusji pod
patronatem Ambasadora NZ Davida Taylora, wzięli udział liderzy Fonterra,
przewodniczący EDA Michel Nalet, wiceprzewodniczący Ingo Müller i Attilio Zanetti oraz
przedstawiciele krajowych Stałych Reprezentacji wysokiego szczebla i inni udziałowcy
mleczarstwa.

H.E. NZ Ambasador David Taylor

Przewodniczący EDA Michel Nalet podsumował: “Nasza dyskusja okrągłego stołu
podkreśliła, że wewnątrz światowej laktosfery mamy wiele wspólnych spraw i tematów, jak
zrównoważony rozwój mleczarstwa, czy promocja unikalnych wartości odżywczych mleka i
produktów mlecznych. My cenimy bardzo współpracę z firmą Fonterra nad tymi zagadnieniami,
zarówno na światowym jak i Europejskim poziomie”.

Fonterra CEO Miles Hurrell, przewodniczący EDA
Michel Nalet
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Seminarium Komisji UE w Meksyku dot. norm
żywności
“Europejskie Mleczarstwo – doskonałość poprzez normy”
150 meksykańskich udziałowców z branży spożywczej uczestniczyło w zeszłym tygodniu w
Meksyku w seminarium dot. europejskich standardów żywności - patrz nasz biuletyn
informacyjny EDA Trade Focus on Mexico
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/
EDA_Trade_Focus_-_Mexico_-_April_2018.pdf

“To seminarium Komisji UE w Meksyku było perfekcyjnie zorganizowane i bardzo, bardzo na

czasie. Od czasu, gdy Komisarz EU Phil Hogan ogłosił podczas swojej Misji Wysokiego Szczebla
w lutym 2016 r. modernizację procesu FTA6 UE – Meksyk, negocjacje w zasadzie dobiegły
końca w kwietniu 2018 r. Teraz jest czas na promowanie naszych norm i naszych doskonałości.
Jestem wdzięczny zespołowi DG AGRI7 wokół takich osób jak Elena Panichi, Giulio Menato
i Sergio Pavon za ich zaangażowanie i energię łączącą nas z tym ważnym rynkiem” stwierdził
sekretarz generalny EDA Alexander Anton.
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Komentarz KSM: FTA – Porozumienie o wolnym handlu
Komentarz KSM: DG AGRI – Dyrekcja Generalna Komisji UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Gratulacje dla nowego przewodniczącego Komitetu
Agri!
MEP8 Norbert Lins (EPP, Niemcy), przewodniczący naszego okrągłego stołu EDA EP9 na
temat „Mleczarstwo, Wartości Odżywcze i Zdrowie”, został wybrany nowym
przewodniczącym Komitetu Parlamentu Europejskiego ds. Rolnictwa&Rozwoju Wsi

“Lubię yogurt.
Razem z kilkoma kawałkami świeżych owoców, yogurt jest
lekkim i odświeżającym deserem lub bazą dla zdrowych
muesli.”

MEP Norbert Lins (EPP, Germany)
Nowo wybrany przewodniczący Komitetu AGRI

Komisja EU i kraje członkowskie odzwierciedlają
Krajowe dekrety dot. krajowego nazewnictwa
miejsca pochodzenia
W zeszłym tygodniu Dyrektor Sabine Juelicher (DG Sante) przewodniczyła spotkaniu
poświęconemu przemyśleniu i analizie krajowych etapów badawczych nad obligatoryjnym
nazewnictwem mleka, produktów mlecznych i mięsa. Stanowiło to możliwość dla
udziałowców i sektorów do wymiany ich doświadczeń na ten temat. Hélène Simonin
dyrektor EDA ds. Żywności, Środowiska i Zdrowia, przedstawiła prezentację
kwestionującą powody oraz rezultaty tych analiz w zakresie wspierania konsumentów,
ekonomiczny wkład oraz obciążenia kosztami, które mogą być nałożone na najsłabszych w
łańcuchu.
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Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu Europejskiego
Komentarz KSM : EP – Parlament Europejski
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Dobrowolne wskazania miejsca pochodzenia mogą być wartością dodaną, gdyż są
odpowiednie i możliwe do wykonania. Natomiast obligatoryjność zmniejsza korzyści i
dostępność finansową produktów mlecznych – dla populacji potrzebującej przede wszystkim
wartości odżywczych , a następnie na poziomie rolników.

European Dairy Association
@EDA_Dairy https://twitter.com/EDA_Dairy

Hélène Simonin, @EDA_Dairy Dyrektor ds.
Żywności, Środowiska i Zdrowia: dzieląca się z
@EU_Commission
https://twitter.com/EU_Commission i krajami
członkowskimi poglądami na temat realiów produkcji mleczarskiej i danymi ekonomicznymi
w kontekście oznakowań miejsca pochodzenia. #addedvalue
https://twitter.com/hashtag/addedvalue?src=hash VS. #whopaystheprice
https://twitter.com/hashtag/whopaystheprice?src=hash

Dialog społeczny z Dyrektor Generalną ds. Handlu
Sabine Weyand
W ubiegłym tygodniu, EDA wzięło udział w Społecznym Dialogu Komisji Europejskiej z
Dyrektor Generalną ds. Handlu Sabine Weyand.
Pani Weyand wykorzystała to spotkanie dla prezentacji jej priorytetów, włączając w tym
ochronę multilateralnych zasad – systemu bazującego na handlu oraz wysiłki Komisji
Europejskiej dla modernizacji WTO. Zapowiedziała także, że Komisja będzie częściowo
przestawiała swój cel na mniejsze koncentrowanie się na nowe umowy handlowe, a większe
poświęcenie uwagi na wdrożenie i wzmocnienie istniejących porozumień. Teksty
kompleksowego porozumienia EU-Mercosur zostaną opublikowane przed oficjalnym
legalnym doczyszczeniem. Oczekuje się, że porozumienie zostanie podpisane przez Radę w
następnym roku. Natomiast próby łagodzenia
napięć pomiędzy stronami operującymi poza systemem bazującym na umowie, będą
dostarczać mnóstwo pracy DG Trade i jego nowemu Dyrektorowi Generalnemu.
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Rozwój Grup Dialogu Społecznego Komisji
Europejskiej
EDA wzięło udział w warsztatach organizowanych w zeszłym tygodniu przez konsorcjum
zajmujące się rozwojem Grup Dialogu Społecznego (CDGs).

Celem było dostarczenie pierwszego przeglądu wyników badań polityki oraz
przedyskutowania w mniejszych grupach wyboru głównych rezultatów. To włączyło dyskusje
dot. pięciu celów CDGs: zrównoważonej reprezentacji i procedury selekcji organizacji
członkowskich, zagadnienie przewodniczenia, format i organizacja spotkań oraz architektura
CDGs w relacji do efektywnej konsultacji udziałowców. Końcowy raport, który będzie włączał
zalecenia, powinien być opublikowany przed końcem roku.

Doroczna Konwencja EDA/Assifonte
Wiedeń 2019

Mleczarstwo UE: Kształtowanie
Europejskiego Krajobrazu 16-19
Października 2019,Wiedeń, Austria
Z wielką przyjemnością Europejskie Stowarzyszenie
Przetwórców Mleka (EDA), Assifonte i Austriackie
Stowarzyszenie Mleczarstwa (

) ma zaszczyt zaprosić

Państwa na Doroczną Konwencję EDA 2019 w Wiedniu!

Rejestracje są otwarte!Wcześniejsze
opłaty promocyjne do 30 sierpnia
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Wśród prelegentów są m.in.:

