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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Europejski Zielony Ład
Europejska laktosfera jest zobowiązana do opracowana spójnego mleczarskiego podejścia dla
przełożenia Zielonego Ładu i jego ambitnych celów na mleczarskie realia w zgodności z
udowodnionym ekonomicznym, środowiskowym i socjalnym zrównoważonym rozwojem
naszego sektora.
Dr. Philipp Inderhees, Szef Działu Światowej Strategii Korporacyjnej w DMK powiedział:
“Odnośnie inicjatywy ‘Zielonego Ładu’ Komisji Europejskiej, mamy obecnie ramy prac ze
zdefiniowanymi celami i strategicznymi obszarami działań. Ten ‘Zielony Ład’ obejmuje ogólnie
ponad 120 inicjatyw, zawierając na przykład redukcję Emisji Gazów Cieplarnianych, sekwestrację
węgla, pakowanie, użycie wody, biodywersyfikację oraz wiele innych. Idea zebrania razem wiedzy
mleczarskiej dot. środowiskowego zrównoważonego rozwoju oraz projekt ‘Europejskiego
Mleczarskiego Zielonego Ładu’ zgodnie z ambitnymi celami i w całym zakresie ram prac ‘
Zielonego Ładu’ wydaje się dla mnie dobrą drogą dla podkreślenia roli jaką mleczarstwo odgrywa
w otrzymywaniu zrównoważonych systemów żywności”

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Paper_-_Green_Deal__communication__-_Dec._2019.pdf
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Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka

Sprawa ECJ2 C-485/18: Instytucje UE bronią Jednolitego
Rynku przed Obowiązkowym Krajowym Nazewnictwem
Pochodzenia Produktu

Rzecznik Generalny Gerard Hogan wydał dziś rano swoją opinię prawną w sprawie sądowej ECJ
C-485/18 dotyczącą francuskiego krajowego dekretu nazewnictwa pochodzenia produktu, w
pełni broniąc zasadę Jednolitego Rynku i zawracając Komisję Europejską z powrotem na właściwą
drogę!
► Sprawdż nasze doniesienie prasowe.
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in
_the_media_/EDA_Press_Release_EU_institutions_defend_Single_Market_principle_July_2020.pdf

Od Pola do Stołu – punkt widzenia rolnictwa UE
MEP3 Marlene Mortler (EPP, DE) oraz Dr Matthias Borst, szef Bavarian Farmer Association i
dyrektor EDA Hélène Simonin dyskutowali strategię Od Pola do Stołu i jej wpływ na przyszłość
rolnictwa.
MEP Marlene Mortler stwierdził “ Od Pola do Stołu jest podejściem łańcucha żywności i dlatego
systemy żywności , od hodowli do konsumenta, muszą być w centrum dyskusji. Nowy model
zielonego biznesu może pracować jedynie jeśli jest włączony cały łańcuch.
Hélène Simonin potwierdziła to stanowisko i podkreśliła skromne bazy danych strategii Od Pola
do Stołu, co wskazuje na potrzebę solidnych oszacowań wpływu dla każdej z 27 inicjatyw w
ramach strategii
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Komentarz KSM: ECJ - Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu Europejskiego

15/07 komitet ds.rolnictwa Parlamentu Europejskiego

Wczoraj, Minister Rolnictwa Niemiec Julia Klöckner po raz pierwszy wystąpiła podczas
prezydencji UE Niemiec w komitecie ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego. W swoim
wystąpieniu naświetliła potrzebę wzmocnienia CAP oraz dodania do niej więcej zrównoważonego
i bardziej zielonego podejścia. Stwierdziła, że dla osiągnięcia tych celów będzie potrzebny
odpowiedni budżet. Przypomniała także priorytety prezydencji Niemiec, pośród których są
dokończenie dossier zasad przejściowych na lata 2021 – 2022, dalszy rozwój CAP po 2020 oraz
poradzenie sobie z nazewnictwem na froncie opakowania ► patrz nasz EDA Dairy Focus dot.
Niemiec.
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/EDA_Dairy_Focus
_-_Germany.pdf

Nowy Plan Akcji UE dot. Ekonomii w Układzie
Zamkniętym (CEAP)
W ramach prac nad Raportem dot. Własnej Inicjatywy Parlamentu Europejskiego i wobec
zbliżającej się dyskusji w Komitecie ENVI, wydaliśmy nasze ► stanowisko
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Position_papers/2020_05_18_EDA_position_on_the_CEAP_final.pdf
dot. Nowego Planu Akcji UE odnośnie Ekonomii w Układzie Zamkniętym.
EDA z zadowoleniem wita tą publikację i jest gotowa do dalszego współdziałania dla bardziej
czystej i bardziej konkurencyjnej Europy
Dawno obraliśmy drogę w kierunku ekonomii o układzie bardziej zamkniętym, a nasi członkowie
byli zaangażowani przez lata w ogólną poprawę zrównoważonego rozwoju i wydajności
surowcowej sektora mleczarskiego. Jesteśmy aktywni w szerokiej gamie celów dla ciągłej poprawy
naszej wydajności w układzie zamkniętym i pracujemy nad zagadnieniami takimi jak pakowanie i
recykling, a także jak waloryzacji produktów ubocznych oraz powtórne użycie wody. Nadchodzące
lata pokażą nasze rosnące zaangażowanie dla osiągnięcia celów nowego CEAP, przy jednoczesnej
kontynuacji dostarczania produktów o wysokiej wartości odżywczej , bezpiecznych i w dostępnych
cenach dla europejskich i światowych obywateli.

Debata o przyszłych relacjach UE-UK: na czele
kontrole graniczne
W sytuacji ponuro wyglądających negocjacji dot. przyszłych relacji pomiędzy UE a UK,
Sekretarz Generalny EDA Alexander Anton, uczestniczył w dyskusji wysokiego szczebla,
zorganizowanej przez wpływowy Brukselski think tank4 Euraffex, odnośnie konsekwencji dla
biznesu i handlu. Rosnąca niepewność odnośnie przyszłych relacji handlowych UK z Unią
Europejską wymusza na wszystkich udziałowcach przegląd ich strategii i przygotowania na
najgorszy scenariusz.
Były MEP, a obecnie CEO5 British Chamber of Commerce Daniel Dalton dyskutował z
Alexandrem Antonem procesy i perspektywy, które będą definiować przyszłe relacje UE-UK. Ta
konferencja Euraffex stanowiła olbrzymią okazję do wykazania specyficznej sytuacji mleczarstwa
w kontekście Brexitu, wobec naszych w pełni zintegrowanych łańcuchów dostaw po obu
stronach Kanału i w odniesieniu do wyspy Irlandii.

4 - ta wideokonferencja RenewEurope
W Parlamencie Europejskim, zespół koordynatora w ramach politycznej grupy RenewEurope6.
MEP Ulrike Müller (RE, DE) oraz MEP Martin Hlaváček (RE, CZ) gościli w ubiegłym tygodniu 4 tą konferencję AGRIFOOD.
Sekretarz generalny EDA Alexander Anton stwierdził:
“Doceniamy, że RenewEurope kontynuuje tą inicjatywę, która była wyjątkowo istotną podczas
szczytu kryzysu COVID -19, aby pozwolić na ciągły przepływ informacji. Ta konferencja w zeszłym
tygodniu była doskonałą możliwością sygnalizowania największych obaw europejskiej laktosfery,
kiedy dotyczy to rozwoju Braxitu i stopnia zaawansowania relacji handlowych z USA oraz z Nową
Zelandią”.
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Komentarz KSM: Think tank (ang. dosłownie zbiornik myśli) – z założenia, niezależny komitet doradczy o
charakterze organizacji non-profit, zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych
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Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu Europejskiego, CEO – Dyrektor Generalny
Komentarz KSM: Renew Europe (Renew) jest liberalną, pro-europejską polityczną grupą w Parlamencie
Europejskim. Jest sukcesorem Aliansu Liberałów I Demokratów dla Europy (ALDE), która funkcjonowała w
latach 2004 do 2009
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EDA wypowiada się odnośnie rozwoju Nazewnictwa
Żywieniowego na Froncie Opakowania na webinarium
IDF
W ubiegłym tygodniu Międzynarodowa Federacja Mleczarska (IDF) zorganizowała webinarium pt.
‘Rozwój Nazewnictwa Żywieniowego na Froncie Opakowania’. Moderatorem tej sesji był Matt
Morrison z Dairy Farmers of Canada. Melanie Grivier z French Dairy Processors Association
ATLA7 dostarczyła szczegółowego przeglądu francuskiego systemu NutriScore i jego wpływu na
mleczarskie kategorie.
Kinga Adamaszwili, nasza starsza specjalistka EDA ds. Żywienia, Zdrowia & Prawa
Żywnościowego, zaprezentowała ostatnie rozwoje polityki UE w odniesieniu do FOP8, a
mianowicie ostatnią strategię UE Od Pola do Stołu oraz Raport Komisji UE dot. FOP, jak również
następne kroki Komisji Europejskiej nakierowane na wprowadzanie propozycji dla
zharmonizowanego obowiązkowego systemu Nazewnictwa na Froncie Opakowania w UE przed
końcem 2022 r. Sektor mleczarski UE będzie brał udział w nadchodzącym oszacowaniu wpływu
przez Komisję UE, naświetlając znaczenie mleka i przetworów mlecznych w zdrowych,
zrównoważonych dietach uznawanych przez rekomendacje dietetyczne.
► Patrz nasze Wytyczne EDA dot. FOP
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Position_papers/2020_05_19_EDA_guiding_principles_on_FOP_final.pdf

Perspektywy FAO dot. żywności: mleczarstwo UE
otrzymuje cios, ale pokazuje odporność w czasach
kryzysu
W swoim ► ostatnim raporcie dotyczącym perspektyw w handlu
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9509en , Organizacja ds. Żywności i Rolnictwa
ONZ (FAO) przewiduje 4% spadek w handlu produktami mlecznymi w 2020 r. do poziomu 74 mln
ton w ekwiwalencie mleka, w odniesieniu do największego rocznego poziomu w ostatnich trzech
dekadach. Ten spadek był spowodowany głównie niższymi importami z Chin, Algerii, Arabii
Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wietnamu i Meksyku, zakłóceniami związanymi z
kryzysem COVID – 19 oraz generalnym ekonomicznym spowolnieniem. Oczekuje się, że eksporty
z UE -28 spadną o 7,4 %, głównie z powodu obniżonych wysyłek do krajów Środkowego
Wschodu, z których wiele zostało dotkniętych spadkami cen ropy.
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Komentarz KSM: ATLA - francuskie stowarzyszenie przetwórców mleka
Komentarz KSM: FOP – front opakowania

Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny?

Kocham Cabécou, cienki mały krążek sera koziego z mojego rodzimego regionu: chroniony przez
oznakowania geograficzne jako Rocamadour. Uwielbiam go zarówno jako świeży i łagodny jak również
jako dojrzały, suchy i ostry!

Catherine Geslain-Lanéelle
Zastępca Szefa gabinetu Komisji UE Janusza Wojciechowskiego (Rolnictwo)

Jako duma rodzimego Franche-Comté, moim ulubionym produktem mleczarskim jest niewątpliwie ser
Comté, najlepszy i najbardziej aromatyczny ser na świecie, który sumuje wspaniałe walory krów
Montbéliarde 9 pasących się w górach Jura z umiejętnościami operatorów ‘fruitière’10

Philippe Musquar
Oficjalny doradca ,Parlament Europejski
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Komentarz KSM: krowy rasy Montbéliarde są głownie krowami mlecznymi, ale mają lepszą charakterystykę
ze względu na jakość mięsa niż krowy rasy Holstein.
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Komentarz KSM: ‘fruitière’- (z jęz. franc.) serownia

