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Dairy Flash – Biulety informacyjny1
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Środa 22 kwietnia: drogi Komisarzu, jesteśmy
wdzięczni za dzisiejsze wsparcie sektora
mleczarskiego w Europie. To jest pierwszy krok, za
który naprawdę dziękujemy!

COVID-19 Teraz jest czas działania!
Zgodnie z zapowiedzią EDA opracowało oświadczenie w dniu 22 kwietnia
►http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_me
dia_/EDA_Statement_EU_dairy_support_in_COVID_crisis_time_to_act_Apr_2020.pdf,

w którym stwierdzamy, że powinny być wreszcie uruchomione przez Komisją UE środki wyjątkowe
dla wsparcia sektora mleczarskiego w Europie. Jesteśmy wdzięczni Komisarzowi UE Januszowi
Wojciechowskiemu, za ten pierwszy krok, gdyż COVID-19 ma potencjał stania się największym na
przestrzeni dekad kryzysem mleczarstwa. Potrzebna jest szybka akcja! My wnosimy do Komisji UE o
natychmiastowe wdrożenie środowych propozycji.

Wpływ na rolnictwo
Zespół rolniczo-koordynacyjny Renew Europe2, MEP3 Ulrike Müller (RE, DE) oraz MEP Martin
Hlaváček (RE, CZ), zorganizowali drugą wideokonferencję udziałowców rolno-spożywczych dla
otrzymania rozeznania z pierwszej ręki odnośnie rozwoju sytuacji w całej Unii.
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Sekretarz generalny EDA Alexander Anton podkreślił „ Jest to bardzo cenna inicjatywa, która pozwala
wszystkim sektorom rolno-spożywczym na przedstawienie głównych spraw i wymianę poglądów z
przywództwem Renew Europe Group w Komitecie ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Aktywne
zaangażowanie się MEP Ulrike Müller i jej kolegów, wraz z Komisarzem Januszem Wojciechowskim
dla wprowadzenia niezbędnych środków wsparcia jest dla nas kluczowe”.

@UliMuellerMdEP, @ElsiKatainen, @CiolosDacian z
@RenewEurope, @fwbayem dyskutowali kryzys
covid 19 w sektorze rolno-spożywczym z
@pekka_pesonen, @dairyanton i @FoodDrinkEu,
@eurcommerce, @EUAgri : pierwszy krok zrobiony
przez @jwojc i @EUAgri jest z zadowoleniem
przyjęty, ale jest to PIERWSZY krok…
MEP Ulrike Müller (RE,DE) przewodnicząca wideokonferencji udziałowców rolno-spożywczych Renew Europe

Prawo Klimatyczne i Emisje Przemysłowe
EDA daje wkład w prace Komisji UE
W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, EDA konstruktywnie dostarcza wkładu w prace
Komisji UE. W tym tygodniu, bierzemy udział w konsultacjach nad propozycjami Europejskiego
Prawa Klimatycznego nakierowanymi na określaniu w prawodawstwie celu neutralności
klimatycznej 2050 oraz na przeglądzie Dyrektywy dot. Emisji Przemysłowych, która nakierowana
jest na redukcję szkodliwych emisji przemysłowych w UE. W swojej opinii EDA potwierdziło
holistyczne podejście powzięte przez sektor mleczarstwa w odniesieniu do redukcji śladu
środowiskowego i powiększaniu mleczarskich operacji w układzie zamkniętym, biorąc udział w
osiąganiu celów środowiskowych UE. Podkreśliliśmy także kluczowe znaczenie sekwestracji
węglowej na drodze naturalnego związania węgla, poprzez pastwiska, które będzie brało udział w
osiąganiu celów klimatycznych – patrz nasz dokument o Sektorze Mleczarstwa i Zielonym Ładzie.

Protekcjonizm vs. wezwanie wszystkich 27 ministrów Rolnictwa UE o
“ducha solidarności europejskiej”
We wspólnym liście wszyscy 27 europejscy ministrowie rolnictwa wsparli nasze wezwanie EDA o
aktywację mleczarskiego PSA4 w tych kryzysowych czasach. Podążając za stwierdzeniem Prezydent
Komisji UE Ursuli von der Leyen: „Jednolity rynek nie jest jedynie zagadnieniem ekonomicznym: nasz
jednolity rynek jest kluczowym instrumentem europejskiej solidarności”, wszyscy 27 ministrowie w ich
wspólnym liście z dnia 16 kwietnia wezwali do współpracy ‘w duchu europejskiej solidarności’ .
Dlatego ze zdziwieniem, nie tylko dla większości ministrów rolnictwa UE, odebrano, że polski minister
rolnictwa opublikował w zeszłym tygodniu list na oficjalnej stronie internetowej z wezwaniem do firm
o zaprzestanie ‘importu’ mleka i produktów mlecznych z innych krajów członkowskich UE. Sekretarz
generalny EDA Alexander Anton stwierdził „Taki protekcjonizm wzbudza jeszcze większe zdziwienie
wobec tego, że Polska eksportuje około 30% swojej produkcji mleka. Doceniamy szybką i silna reakcję
polskiego stowarzyszenia mleczarskiego ZPPM i liczymy na Komisję UE w obronie zasad Jednolitego
Rynku dla mleka i produktów mlecznych. Powinienem powiedzieć ‘nadal liczymy’ na Komisję UE w tej
sprawie, wbrew faktowi, że dotąd nie wykorzystali wielu możliwości działania w takich sprawach w
przeszłości”

!! Lista zakładów, które importują mleko i produkty mleczne z zagranicy,
ograniczając przez to zakupu od polskich rolników !! Publikujemy to w interesie
wszystkich których obchodzi wspieranie polskiej ekonomii
!! Patrz na stronie
https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1252973116768354304

BREXIT: własny przykład
EDA i Dairy UK uzgodniły następny etap w przygotowania przemysłów mleczarskich do Brexitu
poprzez wspólne stanowisko w odniesieniu do Zasad dot. Pochodzenia. W przypadku Brexitu, UK
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stanie się trzecim krajem, w zakresie stosowania zasad dot. pochodzenia pomiędzy UK a UE.

Osiągnięcie jednolitego stanowiska w odniesieniu do tego technicznego zagadnienia pokazuje jasne
zaangażowanie ze strony tych wszystkich włączonych w zachowanie naszych obopólnych korzyści w
relacjach handlowych.
Jednakże zegar tyka i dlatego EDA naciska na decydentów po obu stronach Kanału, aby ruszyć
naprzód tak odważnie jak jest to możliwie. Przemysł mleczarski pokazał, że wspólne zaangażowanie
dla ścisłych powiązań ekonomicznych jest drogą naprzód oraz tworzy najlepsze rezultaty.

Komitet EP AGRI5 głosował nad przejściem do nowej CAP6
Komitet AGRI Parlamentu Europejskiego uzgodnił w dniu 28 kwietnia, podczas sesji zdalnego
głosowania, elastyczny okres przejściowy do dwóch lat, który pozwoliłby na rozszerzenie stosowania
dotychczasowych zasad CAP, mających się pierwotnie zakończyć z końcem 2020 r.
MEP Elsi Katainen (RE, FI), sprawozdawca Rozporządzenia Przejściowego CAP, wynegocjował 27
kompromisowych poprawek , prowadząc do zatwierdzenia kluczowych ustaleń dla sprawnego
przechodzenia do nowej CAP.
MEP Norbert Lins (EPP, DE), przewodniczący Komitetu EP AGRI z zadowoleniem odebrał tą decyzję:
„Te przejściowe zasady dostarczają rolnikom stabilnej i finansowej ciągłości”.

Europejskie mleczarstwo: istotne dla zrównoważonych systemów
rolno-spożywczych
Jak wspomniano w naszych materiałach prasowych w dniu 25 marca 2020
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_t
he_media_/EDA_Statement_European_Farm-to-Fork_strategy_Mar_2020.pdf, pierwotnie
planowanej dacie publikacji Strategii Komisji UE ‘Od pola do Stołu’, my naświetliliśmy naszą ważną
rolę dla realizacji ambicji klimatycznych UE i dla zdrowych indywidualnych diet , jak również dla
bezpieczeństwa żywnościowego Europy i świata, zarówno w czasach ‘normalnych’ jak i w czasach
kryzysowych. My wspieramy prawdziwe zmiany w kierunku bardziej zrównoważonych systemów
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żywnościowych, zapewniając, że obywatele (europejscy) mają w dostępnej cenie żywność dla
zdrowych diet, a także chronimy zasoby naszej planety.

Mleko i produkty mleczne są żywotną częścią dla wszystkich oficjalnych zaleceń dietetycznych.
Dzisiaj, wielu europejczyków nie przestrzega tych zaleceń. Europejski sektor mleczarstwa już
znacząco zredukował swoje emisje GHG7 w ostatnich dekadach. Dzisiaj ślad węglowy przypadający na
jednostkę produkowanego mleka w Europie jest pośród najniższych na świecie i wiele europejskich
zakładów mleczarskich już podpisało się pod zobowiązaniem do węglowo neutralnego łańcucha
przed 2050 a nawet 2035 r., przy ambitnych celach redukcji do roku 2030. Ponadto, sekwestracja
węgla przez pastwiska może równoważyć udział emisji z mleczarstwa i innych sektorów, jak również
powodować zwiększenie biodywersyfikacji gleby. Europejski sektor mleczarstwa jest już gotów –
patrz nasz materiał o Sektorze Mleczarstwa i Zielonym Ładzie

EU i Meksyk zakończyły negocjacje dot. nowego porozumienia
handlowego EDA
EDA gratuluje Komisarzowi UE Philowi Hoganowi i jego zespołowi z DG Trade8 za dokończone
negocjacje dot. nowego porozumienia handlowego UE-Mexico! Większość dóbr handlowych
pomiędzy UE a Meksykiem będzie wolna od cła.

To nowe porozumienie włącza także progresywne zasady dot.
zrównoważonego rozwoju, jak zobowiązanie do efektywnego wdrażania
Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Sprawdź nasz materiał
informacyjny Dairy Trade fokus opisujący sektor mleczarski i relacje
handlowe pomiędzy UE a Meksykiem.

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trade
_Focus_-_Mexico_-_2019.pdf
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