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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Covid-19 i pytanie o reakcje Europy
W czasach zwiększonych zaburzeń rynkowych, Komisja UE posiada pełne kompetencje, potrzebny
budżet i polityki operacyjne CAP2 oraz gotowe narzędzia w swoich rękach dla ochrony sektora mleka.
W przeszłości mieliśmy całkiem sporo okazji, aby gratulować służbom na wszystkich szczeblach
hierarchii Komisji Europejskiej za skuteczne zarządzanie rynkiem. Obecnie od ponad dwóch tygodni
wzywamy Komisję UE, aby reagowała w sposób adekwatny i proporcjonalny na poziomie UE na
dzisiejsze zaburzenia rynku mleka wywoływane przez Covid -19, poprzez aktywację mechanizmu
dopłat do prywatnego magazynowania dla masła, proszku i sera, jak jest to przewidziane w
rozporządzeniu CMO3. Dziś jest mi smutno oraz tak - jestem zaszokowany widząc, że kraje
członkowskie na krajowym czy nawet regionalnych poziomach czują się zobligowane do wkroczenia i
podejmowania niezbędnych działań dla ochrony ich krajowych rynków mleka.
W czasie gdy ważne rynki zbytu (eksport, Horeca4, lokalne
targowiska na wolnym powietrzu) są wytłumiane przez
COVID-19, a handel detaliczny nadużywa kryzysu do nacisków
na zniżanie cen oraz na opóźnienia w płatnościach, my
osiągamy sezonowy szczyt produkcji mleka w Unii. Rynki
mleczarskie na europejskim i światowym poziomie
zareagowały i ceny, zwłaszcza dla mleka w proszku, pokazują
silny trend spadkowy. Komisarz UE Janusz Wojciechowski nie
odpowiedział (jak dotąd) na nasz list i my naprawdę liczymy
na kraje członkowskie - w następny poniedziałek, podczas
wideokonferencji Komitetu Specjalnego ds. Rolnictwa, przy
głosowaniu nad potrzebą natychmiastowej i europejskiej
akcji.
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COVID-19: wszystkie ręce na pokład.
Ten obecny kryzys COVOD-19 wstrząsa fundamentami międzynarodowych rynków spożywczych,
jednocześnie umieszczając EDA w ważnej koordynacyjnej roli. Nasze trzy-tygodniowe rozmowy
telefoniczne dotyczące bieżącej sytuacji z naszymi członkami oraz z siostrzanymi organizacjami w
krajach trzecich, udowodniły swoją przydatność . Uznanie mleczarstwa jako istotnego sektora
https://ec.europa.eu/malta/news/coronavirus-commission-presents-practical-guidance-ensurecontinuous-flow-goods-across-eu-green_en, a także zalecenia Komisji UE dot. zielonego światła na
granicy dla przepływu towarów i pracowników (ruch przygraniczny) są czytelnymi sygnałami, że w
czasach kryzysu laktosfera jest częścią rozwiązania w zapewnieniu zdrowej i o wysokiej wartości
odżywczej żywności. Jednakże jeszcze dużo pozostaje do zrobienia. Ceny rynkowe na produkty
mleczne pozostają pod presją, tak długo jak obecna sytuacja pozostaje niejasną. To jest powodem,
dla którego EDA nakłaniało Komisję Europejską do okazania wsparcia Europy dla sektora
mleczarskiego poprzez aktywację mechanizmu dopłat do prywatnego magazynowania. Ten
mechanizm ma na celu złagodzenie wyjątkowej sytuacji rynkowej, jednocześnie zabezpieczając
możliwości dostaw.
Inne działania, które są wysoko na naszej liście to dostępność materiałów opakowaniowych, dostęp
do wykwalifikowanej siły roboczej, jak również potrzeby dotyczące zapewnienia frachtu i
odpowiedniej ilości kontenerów. Skoordynowana i efektywna reakcja ma olbrzymie znaczenie wobec
sezonowego szczytu skupu mleka, stojącego tuż za rogiem.
EDA pozostaje głosem przemysłu mleczarskiego w tych trudnych czasach i na bieżąco informuje
decydentów UE, nakłaniając ich do podjęcia właściwych działań we właściwym czasie.

COVID-19: Uzgodnienie potrzeb przez EDA w zakresie spraw
technicznych, higienicznych i bezpieczeństwa.
Aktualna sytuacja wymaga wielkiego dostosowania ze strony, między innymi, firm mleczarskich.
Zgodnie z prośbą EDA, Komisja UE zakwalifikowała na bardzo wstępnym etapie świeże i łatwo psujące
się produkty jak mleko i produkty mleczne, jako produkty istotne.
Na poziomie UE i międzynarodowym, zorganizowaliśmy konferencję telefoniczną dla wsparcia i
koordynacji wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami wewnątrz sektora mleczarskiego odnośnie
COVID 19, w relacji do bezpieczeństwa żywności lub spraw dot. higieny, a także dobrych rozwiązań
tego kryzysu w różnych częściach UE oraz czynienia wszystkiego co możliwe dla zapewnienia, że
sektor mleczarski może kontynuować dostarczanie bezpiecznej żywności, w wystarczających
ilościach, dla wypełnienia zapotrzebowania żywieniowego populacji, jak również zapewnianie
bezpieczeństwa pracownikom oraz respektowanie wszystkich niezbędnych odpowiednich środków
w tym momencie i w każdym regionie. Te wymiany poglądów były bardzo przydatne w
przygotowaniu naszego mleczarskiego wkładu w oficjalne wytyczne Komisji UE dot. żywności i
obchodzenia się z żywnością w czasach COVID-19, które zostaną wkrótce opublikowane.

Webinar5 EDA: rola mleczarstwa w sekwestracji węgla
Eksperci z europejskiego sektora mleczarstwa oraz Komisja Europejska (DG CLIMA6) wymieniły
poglądy na rolę mleczarstwa w sekwestracji węgla podczas naszego webinarium EDA dot. akcji
klimatycznych, które odbyło się w dniu 19 marca. Stworzyło ono możliwość przedyskutowania
prac prowadzonych przez Komisje nad carbon farming7 i podkreślenia potencjału mleczarstwa w
kompensowaniu emisji i zmniejszaniu zmian klimatu. Sektor mleczarski jest oddany dla dalszej
redukcji śladu środowiskowego i węglowego swoich operacji i pracuje nad zwiększeniem
sekwestracji węgla przez naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, jak pastwiska, dając wkład
dla otrzymania celu UE neutralności węglowej w 2050 r.
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„Graniczny Podatek Węglowy”: nasz wkład EDA w
dostosowywaniu mechanizmów celnych.
Wcześniej w tym tygodniu przedłożyliśmy → https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/haveyour-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism/F510059 nasz mleczarski wkład
do mapy drogowej dot. europejskiego dostosowania granicznego mechanizmu węglowego,
zaproponowanego przez Komisję, jako część Zielonego Ładu, patrz nasz materiał → Sektor
Mleczarstwa a Zielony Ład
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Paper_-_Green_Deal__communication__-_Dec._2019.pdf .
Ten system zapewniłby, że ceny produktów importowanych przez UE bardziej dokładnie
odpowiadałyby ich zawartości węgla. W naszym materiale , z zadowoleniem przyjęliśmy tą inicjatywę
i potwierdziliśmy znaczenie, że takie środki spełniają zasady WTO, w celu zabezpieczenia
międzynarodowych przepływów handlowych oraz ograniczania obciążeń administracyjnych.
Podczas gdy publiczne i ekonomiczne życie wewnątrz Unii jest skupione na przetrwaniu i w czasie gdy
europejski sektor mleczarstwa mobilizuje wszystkie wysiłki i energię dla utrzymania pełnych półek i
lodówek, Komisja UE opublikowała olbrzymią liczbę tematów dot. mapy drogowej dla Zielonego
Ładu, włączając między innymi strategię „Od pola do stołu” czy strategii biodywersyfikacji,
zrewidowanych celów klimatycznych UE i nowego planu akcji dot. ekonomii w układzie zamkniętym.

Nauki płynące z dzisiejszego kryzysu.
W czasie gdy zajmujemy się dostawami mleka i produktów mlecznych w warunkach dzisiejszych
ograniczeń, przemysł mleczarski mobilizuje wszystkie siły dla sprostania naszej najważniejszej
społecznej odpowiedzialności, dostarczając obywatelom zdrowej dostępnej cenowo żywności w
naszej Unii i poza nią. W dniu 25 marca 2020 r., w zaplanowanym terminie publikacji strategii „Od
pola do stołu”, → opublikowaliśmy nasze stanowisko EDA
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_i
n_the_media_/EDA_Statement_European_Farm-to-Fork_strategy_Mar_2020.pdf
.

Jesteśmy wdzięczni członkom Komitetu Rolnictwa Parlamentu Europejskiego za wsparcie
inicjatywy MEP8 Norberta Linsa (EPP,DE), dania więcej czasu na finalizację tej strategii z powodu
trwania aktualnych warunków oraz umożliwienia włączenia tej lekcji jaka powinna być wyciągnięta
z tego kryzysu do tej strategii: krytyczne znaczenie dobrze funkcjonującego Jednolitego Rynku jest
promowane. Jakiekolwiek wzywanie do gastroszowinizmu w dzisiejszym światowym kryzysie jest
niewłaściwe i nieodpowiedzialne. Także półki sklepowe z mlekiem i produktami mlecznymi są
oceniane przez obywateli jako żywotna sprawa dla ich rodzin.
Dla nas to ciężki czas dla zapełniania półek mlekiem i produktami mlecznymi, gdy ludzie spieszą do
supermarketów, aby kupić dobra naprawdę istotne dla ich rodzin.
Mleko i produkty mleczne: odżywcze dzięki naturze i istotne dla twojego życia.

Tworzywa sztuczne jednorazowego użycia: zrewidowane
wytyczne EDA
Po publikacji Dyrektywy dot. Tworzyw Sztucznych Jednorazowego Użycia (SUP), Komisja uruchomiła
badania dla wsparcia opracowania aktów wdrożeniowych i wytycznych. W tej ramach tych prac, EDA
będzie przekazywać interpretację mleczarskiego podejścia dot. dyrektywy zawartą w naszych
zrewidowanych sektorowych wytycznych EDA →
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Guidelines/2020_03_18_EDA_guidelines_on_interpretation_of_SUP_Directive_rev2.p
df.
Pewne definicje w dyrektywie SUP nadal potrzebują szerszego wyjaśnienia, aby uniknąć rozbieżności
pomiędzy krajowymi interpretacjami, a nasze zalecenia tworzą nasz wkład dla osiągnięcia najlepszych
możliwych ramowych rozwiązań dla sektora mleczarskiego i dla UE jako całości.
Przemysł mleczarski jest w pełni przekonany do dalszej redukcji plastikowych śmieci, jak również
ograniczenia ogólnej ilości strat opakowaniowych w całym łańcuchu. Podczas gdy udział produktów
mlecznych w zaśmiecaniu jest w zasadzie poniżej poziomu detekcji, opakowania odgrywają ważną
funkcję dla naszych produktów. Rzeczywiście, wiele produktów mlecznych wymaga specjalnej
ochrony w produkcji, transporcie oraz w domu konsumenta. Wzornictwo opakowania musi zapewnić
bezpieczeństwo i jakość jako bezdyskusyjny podstawowy warunek i odgrywa integralną rolę w
redukcji strat żywności, utrzymując dłużej produkty mleczarskie jako świeże i bezpieczne.
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Rozporządzenie UE dot. znakowania pochodzenia
podstawowych składników
Od wczoraj 1 kwietnia 2020 jest w stosowaniu → Rozporządzenie Komisji (Eu) 2018/775 dot.
pochodzenia podstawowych produktów https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0775 .
EDA zawsze wspierało harmonizację zasad UE dot. dobrowolnego nazewnictwa pochodzenia mleka i
ściśle śledziło rozwój tej legislacji UE, pracując równolegle nad Sektorowymi Wytycznymi EDA dot.
dobrowolnego nazewnictwa pochodzenia →
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Guidelines/2018_03_09_EDA_Sectorial_guidelines_for_vOL_Final.pdf - , które są
obecnie zaktualizowane zgodnie ostatnimi zmianami legislacyjnymi.
EDA pozostaje w silnej opozycji do krajowych obowiązkowych środków, takich jak francuski dekret o
obowiązkowym nazewnictwu pochodzenia mleka, który został ostatnio przedłużony do końca 2021 r.

Promocja: termin dla aplikacji przedłużony do 3 czerwca!
Z powodu na COVID-19, termin ostateczny zgłoszenia na dwa wezwania na propozycje odnośnie
świadczenia informacji i środków promocyjnych w odniesieniu do produktów rolnych wdrożonych na
rynku wewnętrznym i w krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (EU) N°1144/2014 →
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014R1144&amp%3Bfrom=en, pierwotnie ustalony na 15
kwietnia został przedłużony do 3 czerwca 2020 r.

Program UE Mleko w Szkole: rozwój i alokacja na lata 2020 –
2021.
W dniu 26 marca Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia wdrażającego i otworzyła
konsultacje publiczne dot. wdrożenia Programu Szkolnego. Te dwa wspólnie testowane pytania
nakierowane są, po pierwsze na ogólny wpływ programu na konsumpcję mleka spożywczego, a
następnie na potencjalne zmiany zwyczajów u dzieci, prowadzące do zdrowszej diety.

Celem jest zwiększenie efektywności programu, poprzez dostarczenie danych o różnych zmianach
obserwowanych na poziomie krajowym, oraz rekomendacji dla usprawnień. We wtorek Komisja
Europejska opublikowała także budżet programu UE dla szkół 2020-2021 w odniesieniu do owoców,
warzyw i mleka.
Dla programu zostało przyznane
250 mln euro, spośród których
105 mln na mleko i produkty
mleczne.
Wreszcie Komisja wzięła pod
uwagę aktualny kryzys COVID-19
wymieniając, że może on być
uznawany jako ‘siła wyższa’,
pozwalając dostawcom na zwroty lub darowizny łatwo psujących się towarów do innych organizacji.

Przyszłe relacje UE-UK
Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo odbyły swoje pierwsze spotkanie Komitetu Wspólnego
poprzez wideokonferencję (‘z uwagi na koronawirus’) nad wdrożeniem i stosowaniem Umowy o
Wystąpieniu.
Pomimo wszystkich niepewności jakie niesie aktualny kryzys i pomimo bezpośrednich uderzeń
COVID – 19 w oba zespoły negocjacyjne, Komisja Europejska podkreśliła potrzebę szczegółowego
harmonogramu, jak również ciągłej pracy nad potrzebnymi środkami, włączając przygotowania nad
wprowadzeniem procedur celnych, niezbędnych sanitarnych i fitosanitarnych kontroli, a także innych
kontroli urzędowych wobec dóbr spoza UE wchodzących na teren Irlandii Północnej.
Te negocjacje nad Porozumieniem UE-UK w ramach przyznanego czasokresu (finalizacja do wrześniapaździernika 2020) zawsze były oceniane jako bardzo nierealistyczne. EDA śledzi wszystkie ostatnie
wydarzenia, dla zapewnienia interesów sektora mleczarskiego, jak ustalono w naszych Przyszłych
Ramach Współpracy Mleczarstwa UE-UK → https://www.moproweb.de/wpcontent/uploads/2020/01/Final_EDA_BREXIT_The_Future_EU-UK_Dairy_Framework_Jan._2020.pdf .
Ufamy, że obie strony dadzą sobie odpowiedni czas dla negocjacji. Umowa UE –UK jest przede
wszystkim ważnym handlowym porozumieniem dla obu stron: Zjednoczonego Królestwa i Unii
Europejskiej.

