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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Przemysł mleczarski prezentuje swoje postulaty dot.
przyszłych relacji UE –UK

► Przyszłe mleczarskie ramy prac UE - UK
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Position_papers/Final_EDA_BREXIT_The_Future_EUUK_Dairy_Framework_Jan._2020.pdf

► Doniesienia prasowe
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in
_the_media_/EDA_Press_Release_Future_EU-UK_framework_Jan_2020.pdf
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Mleczny poniedziałek @ Grüne Woche 2020 w Berlinie
Nasz członek Niemcy zadedykował zorganizowaną przez niego imprezę wysokiego szczebla
na Berlińskim Grüne Woche 2020 znakowaniu pochodzenia mleka i produktów mlecznych.
„Niemiecki sektor mleczarski, w centrum Europy, przy naszym bardzo złożonym przepływie
produktów, ma jasne stanowisko przeciwne dalszej fragmentaryzacji Europejskiego
Jednolitego Rynku oraz przeciwko renacjonalizacji rynków mleczarskich. Bronimy także przy
tym bazowych zasad Europy i Unii Europejskiej”, podsumował Peter Stahl, prezydent MIV,
podczas panelowej dyskusji, w które wziął udział MEP2 Herbert Dorfmann (EPP, Włochy) i
sekretarz generalny EDA Alexander Anton.

MEP Herbert Dorfmann oraz sekretarz generalny EDA Alexander Anton
MEP Herbert Dorfmann przywiózł na Berliński Grüne Woche jogurty ze swojego okręgu
wyborczego (Południowy Tyrol), aby zademonstrować zarówno doskonałą jakość mleczarstwa
Południowego Tyrolu, ale także wartość dodaną dobrowolnego znakowania pochodzenia
produktu: „Wyprodukowany w Południowym Tyrolu z mleka z Południowego Tyrolu jest
przekazem, który bardzo dobrze rezonuje – i dodaje produktom dodatkową wartość w
oczach konsumenta.
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To dobrowolne nazewnictwo pochodzenia produktu ma sens.” Obejrzyj video (jedynie w
języku niemieckim) https://milchindustrie.de/videos/film-zum-milchpolitischenfruehschoppen-2020/.

Sekretarz Stanu USA Sonny Perdue w Brukseli
“Uczciwy wolny handel działa”, stwierdził sekretarz stanu USA Sonny Perdue w Brukseli,
podkreślając 25-tą rocznicę porozumienia UE - USA dotyczącego napojów alkoholowych,
które pomogło w rozwoju handlu napojami alkoholowymi przez ocean atlantycki.

Sekretarz stanu USA Sonny Perdue / sekretarz
generalny EDA Alexander Anton (Photo: Taylor
Crowe)

Obiad w prywatnej rezydencji ambasadora USA Gordona Sondlanda był zorganizowany
wspólnie ze SpiritsEurope oraz US Distilled Spirits Council. Podczas wymiany poglądów z
sekretarzem stanu, którym jest Sonny Perdue, sekretarz generalny EDA Alexander Anton
podkreślił ocenę, podzieloną przez obu współuczestników i europejską laktosferę: „Cła nie są
rozwiązaniem”.

Zarezerwuj termin !
Konferencja EDA - Polityka Mleczarska 2020
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Nasza Konferencja EDA dot. Polityki Mleczarskiej oraz doroczny Bufet Serowy będą miały
miejsce w środę 25 marca 2020 w hotelu Leopold w Brukseli. Więcej informacji o całym
programie i rejestracji wkrótce…

Zespół Doradców Naukowych EDA dyskutuje znaczenie
mleczarstwa w nowym Zielonym Ładzie UE
Wcześniej w tym tygodniu dr Judith Bryans (CEO3 Dairy UK i Prezydent IDF), jako
Przewodnicząca naszego Zespołu Doradztwa Naukowego EDA „Mleczarstwo, Żywienie &
Zdrowie’ prowadziła debatę o roli i przyszłości sektora mleka z udziałem Marlene Ströhm,
szefowej zespołu MEP Alexandra Bernhubera (EPP, Austria). Było to dobrą okazją dla
członków EDA do dyskusji pt. krytyczna rola produktów mleczarskich w zrównoważonych i
zdrowych dietach, zwłaszcza w kontekście strategii ‘od pola do stołu’, która będzie
nakierowana na promocję zdrowych i zrównoważonych diet.
►http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Nutrition_Sustainability_Factsheet_Feeding_the_world_with_dairy
_March_2019.pdf
EDA jest zwolennikiem prowadzenia tych ważnych dyskusji z Parlamentem Europejskim przy
okazji nadchodzących rozmów okrągłego stołu asystentów MEPs ‘Mleczarstwo, Żywienie &
Zdrowie’ pod nowym patronatem MEP Alexandra Bernhubera.

Dr Judith Bryans (CEO Dairy UK, IDF President)
oraz Marlene Ströhm (biuro MEP Alexander
Bernhuber)
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EDA pokazuje zwoje zaangażowanie gabinetowi
Komisarz UE Stelli Kyriadikes
Na spotkaniu z gabinetem DG Sante4 w zeszłym tygodniu, EDA
pokazało swój aktywny wkład w Zielony Ład (Green Deal) i do
nadchodzącej strategii ‘od pola-do stołu’, naświetlając przykłady,
które dostarczyła Riitta Brand (Valio, Finland) – członek Zarządu EDA,
a także przykłady aktywności innych firm. Annukka Ojala (zastępca
szefa gabinetu Komisarz Stelli Kyriakides), zabrała głos w dyskusji nad
wkładem i wyzwaniami naszego sektora mleczarskiego. Jesteśmy
dumni z zaprezentowania znaczenia produktów mlecznych dla
zdrowego i dostępnego cenowo odżywiania i dla społeczeństwa, zarówno dla aktualnego jak
i przyszłego ‘zielonego’ ekonomicznego systemu. Nasz wkład EDA ►
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Paper_-_Green_Deal__communication__-_Dec._2019.pdf
dla nowego Zielonego Ładu UE został doceniony i będzie dalej uszczegóławiany dla celów
strategii ‘od pola-do stołu’.

CETA i zarządzanie kontyngentami taryfowymi serów
(TRQ)
Zarząd International Cheese Council of Canada (ICCC)5 ), Pat Palliccione, Joe Dal Ferro oraz
James McIlroy zapoznali Komisję Europejską o ostatnich rozwojach sytuacji po wyborach
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Komentarz KSM: DG Sante – Dyrekcja Generalna Komisji UE Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności
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Komentarz KSM: ICCC –International Cheese Council of Canada (ICCC) reprezentuje kanadyjskich importerów sera.

powszechnych w Kanadzie, w czasie których obrona zarządzania dostawami mleka i TRQs6
były częścią politycznej debaty.
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„Bardzo doceniamy rewizję kanadyjskiego zarządzania TRQ, która została uruchomiona przez
Komisję Europejską w 2019 r. Wraz z NAFTA7 wchodzącą w życie z końcem 2020 r., pozycja
konkurencyjna europejskich serów w Kanadzie będzie jeszcze bardziej trudna – tak więc,
właściwe funkcjonowanie i uczciwe zarządzanie TRQ, które pozwoli na opłacalny import i
sprzedaże, staje się jeszcze bardziej istotne” podsumował przewodniczący ICCC Pat
Palliccione.

Włochy przekazują do notyfikacji UE Nutriform
battery dla nazewnictwa żywieniowego
Rząd Włoch ogłosił projekt dekretu zalecającego dobrowolne używanie we Włoszech
“Nutrinform Battery”
►https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14933 sposobu nazewnictwa żywieniowego na froncie opakowania. Prezentując go jako “daleko
lepszą alternatywę do Nutri-Score”, rząd stwierdza, że systemy jakościowe jak PDO, PGI i TSG
powinny być wykluczone z jakiegokolwiek dobrowolnego sposobu nazewnictwa FOP8 w
Europie. Powinny one być także jednoznacznie umocowane na poziomie UE oraz w
indywidualnych krajach członkowskich (takich jak Francja) dla stosowania ich w sposób
naprawdę dobrowolny, nie wymuszanym przez dużych graczy handlu detalicznego. Projekt
dekretu będzie wkrótce notyfikowany poprzez ► https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/en/ - system notyfikacji Komisji TRIS, co pozwoli innym krajom członkowskim i
Komisji Europejskiej na wniesienie uwag.
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Komentarz KSM: TRQs – taryfy celne i kontyngenty
Komentarz KSM: NAFTA - Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu lub Północnoamerykańska Strefa Wolnego
Handlu, NAFTA (ang. North American Free Trade Agreement) – umowa zawarta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i
Meksykiem, tworząca pomiędzy tymi państwami strefę wolnego handlu.
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Komentarz KSM” : FOP – front opakowania

Zielony Ład i zrównoważone finansowanie SMEs
Przedstawicielstwo Wolnego Kraju Bawaria w Unii Europejskiej zorganizowało w zeszłym
tygodniu panel dyskusyjny dot. zrównoważonego finansowania jako wyzwania dla małych i
średnich przedsiębiorstw (SMEs).

Biuletyn informacyjny Dairy Flasch

#2/2020
Połącz się ze światem mleczarstwa

Było to okazją dla debaty nad potencjalnymi nadmiernymi obciążeniami tworzonymi przez
środki regulacyjne dla finansowania SME. Mario Nava z DG FISMA9 przekonywał, że
taksonomia byłaby jedynie narzędziem opisującym, dostarczającym inwestorom głębsze
informacje o firmach europejskich.
Z drugiej strony Prof. K. J. Lutz, wiceprezydent CCI na Monachium i Górną Bawarię, niepokoi
się o nieakceptowany poziom biurokracji powodowany taką interwencją w wolności
przedsiębiorców, co mogłoby zniszczyć SMEs. Projekt rozporządzenia o taksonomii przyjęty
przez Komisję w grudniu 2019 r. podlega obecnie przeglądowi. Taksonomia powinna być w
pełni wdrożona przed końcem 2021 r., częściowo w ramach prac Europejskiego Zielonego
Ładu.

EDA publikuje nowy biuletyn dot. bezpieczeństwa i
łańcuchu mleczarskim
Sprawdź online :
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Fact_sheets/EDA_Fact_sheet_on_Food_Safety_-_February_2020.pdf
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Komentarz KSM: DG FISMA – Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Finansowej Stabilizacji, Usług
Finansowych i Rynków Kapitałowych

