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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

http://eda.euromilk.org/news-events/news/read/article/packaging-in-the-dairy-industry.html

Więcej przeciwnych wiatrów dla „Nutri-Score”
Na poniedziałkowej radzie AGRI w Brukseli siedem krajów UE (Włochy, Republika Czeska, Węgry,
Rumunia, Litwa i Cypr) zaprezentowały swoje przemyślenia dot. nazewnictwa na froncie opakowania.
“Już ustanowione rozwiązania wymuszone przez rynek nie powinny wykraczać poza Komisję Europejską,
rządy i organizacje ustalające prawo” , tak jak przedstawia to ten dokument. To stwierdzenie jest
powiązane z pytaniem, jakie (były) MEP2 Renate Sommer (EPP,DE), zadał publicznie już w roku 2017:
Czy nie widzicie niebezpieczeństwa wydania zezwolenia na ustanawianie części prawa żywnościowego
międzynarodowym koncernom? One mogą użyć tą lukę prawną dla swoich celów”
Na wideokonferencji goszczonej przez SME Europe sekretarz generalny EDA Alexander Anton miał
możliwość wymiany poglądów z MEP Christine Schneider (EPP, DE), dot. niedociągnięć w
istniejących schematach nazewnictwa na froncie opakowania, ponownie prezentując nasze wytyczne
EDA http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Position_papers/2020_08_27_EDA_guiding_principles_on_FOP_final.pdf
oraz stanowisko EDA
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Position_papers/2020_08_27_EDA_guiding_principles_on_FOP_final.pdf .
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Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu Europejskiego

BREXIT: odliczanie końcowe
Przy niespełna 100 dniach przed potencjalnym „Dniem twardego Brexitu”, nadal nie ma sygnału
białego dymu, ani w Londynie ani w Brukseli. Think tank 3 ‘UK w zmieniającym się świecie’ opublikował
65 stronicowy raport pt. „ Co oznaczałby brak porozumienia?
Ten raport podkreśla żywotne obawy powiązanej wewnętrznie laktosfery UE-UK, wraz ze swoimi w
pełni zintegrowanymi łańcuchami dostaw. My już w 2018 r. przedstawiliśmy ryzyka dla naszego
sektora i nasze propozycje mleczarskiego porozumienia w naszych wspólnych Dairy UK – EDA
propozycjach zawartych w naszych ‘Przyszłych Ramach Mleczarskiej Współpracy UK-UE’ . Rezultaty
naszych warsztatów EDA dot. Brexitu, przewidzianych na 9 października 2020, będą ostatnią
możliwością zaapelowania do decydentów o oczyszczenie ścieżki dla osiągania w przyszłości sukcesów
naszego przemysłu mleczarskiego w Europie.

Zarejestruj się teraz na IWC 2020 https://www.iwc2020virtual.com/

Jednolity Rynek dla Mleka&Przetworów
mlecznych
Na przestrzeni ostatnich lat Komisja Europejska zaprzepaściła wiele okazji do sprostania swojej
odpowiedzialności jako ‘strażnika traktatów’.
Aby przywołać Komisję UE do spełniania jej obowiązków MEP Andreas Schwab (EPP, DE)
opublikował listę ostatnio przyjętych krajowych środków naruszających zasadę Jednolitego Rynku w
przemyśle żywności. https://andreas-schwab.de/presse/pressemitteilungen/03-2020
W celu szybkiej odnowy po COVID19, nie wystarczy wydawanie środków. Musimy chronić bazę naszego
ekonomicznego sukcesu: Jednolity Rynek. Dzisiaj jesteśmy na złej drodze!”
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Komentarz KSM: think tank – zespół ekspertów

Lista jaką stworzył MEP Andreas Schwab włącza bułgarskie prawo zobowiązujące sektor detaliczny
do zapewnienia 90% zaopatrzenia w artykuły mleczarskie produktami krajowymi, polską stronę
internetową ‘name&blade’4 importerów produktów mlecznych, wezwanie francuskiego ministra
rolnictwa o patriotyzm-żywnościowy oraz dekret o pochodzeniu mleka, a także wiele innych inicjatyw.
W międzyczasie Komisarz UE Thierry Breton oraz nowe kierownictwo Komisji UE podjęli akcję:
„Potrzebujemy silnego politycznego zaangażowania dla Jednolitego Rynku i aktywnego wdrażania jego
zasad. To wymaga politycznej realizacji” Nowo ustanowiona Grupa Zadaniowa Komisji Europejskiej ds.
Wzmacniania Jednolitego Rynku ma teraz misję do wypełnienia na podstawie tego politycznego
zaangażowania. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ECJ) dot. francuskiego dekretu o
obowiązkowym krajowym nazewnictwie pochodzenia produktu jest przewidziany na 1 października
2020 r. i zgodnie z opinią prawną Adwokata Generalnego Gerarda Hogana z czerwca (patrz nasze
doniesienia prasowe http://eda.euromilk.org/old-pages/read/article/ecj-case-c-48518.html ), możemy
oczekiwać dalszego milowego kroku dla ochrony Jednolitego Rynku.

Dobre wieści dot. rozmów handlowych UE-US!
W sierpniu EDA wspólnie z innymi wpływowymi sektorowymi organizacjami podpisało list
www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media
_/CP.CE-103-2020_FINAL_EU_Affected_Sectors_Urge_EU_and_US_to_End_Aircraft_Trade_Disputes.pdf ,
mający na celu przyspieszenie zakończenia rozmów o handlu lotniczym, niszczącym firmy mleczarskie
karnymi taryfami. Byliśmy bardzo zadowoleni widząc, że te wysiłki doprowadziły do pewnego postępu.
Komisja Europejska i biuro U.S. Trade Representative doszli w dniu 21 sierpnia do “mini-porozumienia”
włączającego obniżkę taryf w odniesieniu do niewielkiej ilości towarów. To jest pozytywny – nawet
pomimo tego, że niewielki – krok na drodze do dalszych redukcji taryf i do lepszych rezultatów z
dyskusji. EDA oczekuje na nadchodzące dyskusje z biurem UE Trade5, którym kieruje Komisarz Valdis
Dombrovskis.
Będziemy czuwać nad ochroną naszego sektora przed karnymi taryfami, które osłabiają nasze łańcuchy
dostaw, poprzez silne zachęcanie zarówno US jak i UE do dyskutowania nad tymi sprawami.

EDA uczestniczy w Dorocznym Okrągłym Stole EFSA6
ze Stowarzyszeniami Przemysłu.
W ubiegłym tygodniu EDA uczestniczyło w dorocznej wymianie poglądów EFSA z zarejestrowanym
biznesem oraz stowarzyszeniami przemysłu spożywczego.
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Komentarz KSM: name&blade – (czarna lista, lista wstydu)- dotyczy podania do publicznej wiadomości listy
firm/zakładów mleczarskich importujących produkty mleczne z UE.
5
Komentarz KSM: UE Trade – biuro ds. Handlu Komisji UE
6
Komentazr KSM:EFSA - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Spotkanie dało możliwość przedyskutowania spraw administracyjnych, naukowych i zagadnień dot.
komunikacji czy też strategii Od pola do Stołu, poprzedzonej prezentacją Komisji Europejskiej dot.
głównych zagadnień. EFSA poinformowała uczestników o wdrożeniu katalogu usług EFSA, inicjatywach
SME7 oraz o zrewidowanym zaangażowanym podejściu udziałowców.
To spotkanie naświetliło potrzebę pójścia w stronę poprawy dialogu i zachęcania do obustronnego
zrozumienia różnych punktów widzenia pomiędzy EFSA a stowarzyszeniami biznesu. Wszystkie
odpowiednie dokumenty są umieszczone w sieci. https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/7throundtable-industry-associations

ASSOLATTE, nasz

członek, obchodzi 75-cio lecie

mleczarskich ekspertyz i doskonałości - z tej okazji
dedykowano znaczek pocztowy wydany przez Włoski
Urząd Pocztowy na podstawie decyzji Ministra ds.
Ekonomicznych – Congratulazioni & tanti auguri

Nowy prezydent europejskiej wspólnoty rolniczej.
Europejska organizacja rolnicza COPA (Comité des Organisations Professionnelles Agricoles) powitała
nowego prezydenta. Wraz z Christiane Lambert (przewodniczącą francuskiego stowarzyszenia
producentów rolnych FNSEA), po raz pierwszy kobieta ostatecznie przejmuje kierownictwo COPA,
które opuszcza Joachim Ruckwied z Niemiec. Christiane jest producentka trzody chlewnej w
zachodniej Francji z olbrzymim doświadczeniem, włączając jej kierowniczą rolę w sieci FARRE - Forum
dla zrównoważonego i przyjaznego środowiskowo rolnictwa. W swoim pierwszym wystąpieniu jako
przewodnicząca COPA, Christiane podkreśliła żywotne znaczenie szerokiej współpracy w całym
łańcuchu rolno-spożywczym. Przewodniczący EDA Michel Nalet pogratulował : „ Mamy silną
wspólną bazę: nasze wspólne przekonanie, że Europa nie ma przyszłości bez rolnictwa i że Europa jest
przyszłością rolnictwa”.

Aktualizacje CAP
EDA uważnie analizowała rezultaty ostatniej Rady AGRI, która miała miejsce w poniedziałek w Brukseli,
nakierowanej na aspekty „zielonej architekturę” oraz „modelu dostaw” we Wspólnej Polityce Rolnej
(CAP) po roku 2020.
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EDA w pełni wspiera intencję ministrów osiągnięcia „generalnego podejścia” dot. wspólnej CAP w
październiku, mając na względzie negocjacje z Parlamentem Europejskim i osiągnięcie pełnego
porozumienia. Julia Klöckner, niemiecki minister rolnictwa, oświadczyła po poniedziałkowej debacie,
że jest „wiele punktów zbieżnych” dot. głównych aspektów CAP. Oprócz tego, kilka krajów
członkowskich (Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Republika Czeska i kraje skandynawskie)
wsparło koncepcję Prezydencji Niemiec obowiązkowych programów środowiskowych dla krajów
członkowskich oraz alokowania minimalnego udziału budżetu dopłat bezpośrednich dla programów
środowiskowych. Jako EDA wierzymy, że to pomoże w zapewnieniu implementacji nowych zasad CAP
w zakresie Zielonych Ambicji Komisji UE.

UE i Kanada obchodzą trzecią rocznicę kompleksowego
porozumienia handlowego
Poniedziałek był także trzecią rocznicą tymczasowego wejścia w życie Kompleksowego Porozumienia
Ekonomicznego i Handlowego UE-Kanada (CETA). EDA uważa, że bilans tych trzech lat jest bardzo
pozytywny: dwustronny handel pomiędzy UE 27 a Kanadą wzrósł o 27% na towary i o 47% na usługi, w
odniesieniu do sytuacji zanim CETA weszło w życie.
Wiceprezydent i aktualny Komisarz UE Trade Valdis Dombrovskis powiedział:” w ostatnich trzech
latach, CETA udowodniło swoją wartość przy wielu okazjach – nie tylko we wzroście handlu i możliwości
ekonomicznych dla firm i pracowników w UE i Kanadzie, ale także poprzez dostarczenie ram pracy dla
silniejszej współpracy nad akcjami dot. zrównoważonego rozwoju i klimatu”.
Chociaż w pełni wspieramy wysiłki Komisji Europejskiej dla stworzenia ekonomicznego i handlowego
środowiska, korzystnego dla ludzi, nadal mamy wiele wątpliwości dot. efektywności kanadyjskiego
zarządzania systemem licencji dla importu serów.

“Przyszłość będzie taką jaką wypracujemy, a Europa
będzie taką jaką będziemy chcieli żeby była”.
W ubiegłym tygodniu, podczas swojego pierwszego wystąpienia w Unii Europejskiej Ursula von der
Leyen zaproponowała zwiększenie celu Unii Europejskiej redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w
roku 2030 z co najmniej 40% do „co najmniej 55%”, przypominając jednocześnie, że Fundusz Okresu
Przejściowego będzie wspierał regiony, gdzie transformacja środowiskowa będzie trudniejsza i
bardziej kosztowna. Odniosła się także do Mechanizmu Dostosowania Węglowego, podkreślając
znaczenie tworzenia narzędzia, które dostarczy zachęty dla zagranicznych producentów i europejskich
importerów dla redukcji ich emisji węglowych, przy jednoczesnym zapewnieniu poziomu pola działania
i zgodności z ramami WTO.

Jako EDA wspieramy zielone ambicje Komisji Europejskiej i tak jak w ostatnich latach będziemy
kontynuować prace nad poprawą naszego sektora nakierowane na praktyki zrównoważonego
środowiskowo rozwoju. Odnośnie zagadnień handlowych, Pani Prezydent przekazała znaczenie
multilateralnego systemu bazującego na umowach.

“Serwatka. Dla przeżycia. Dla życia”
Białka są elementami budulcowymi naszego ciała, co czyni istotnym spożywanie właściwych poziomów
białka w dziennej diecie. Około 460 r. p.n.e. Hipokrates, ojciec współczesnej medycyny, zaczął
przepisywać serwatkę swoim pacjentom, ze względu na jej korzyści zdrowotne, nazywając ją „serum”.
Dzisiaj, białko serwatkowe jest uznawane jako białko o wspaniałej jakości żywieniowej. Zawiera ono
wszystkie istotne aminokwasy potrzebne dla ciała w codziennej diecie i bierze udział we wzroście i
utrzymaniu masy mięśniowej oraz kostnej.
Platforma EWPA8 http://wheyforliving.com , uruchomiona na początku tego roku pod parasolem
EWPA, jest częścią głównej misji stowarzyszenia, promowania i edukacji w zakresie serwatki i
związanych z nią zagadnień poprzez opartą na nauce i użyteczną komunikację skierowaną do
potencjalnych klientów i konsumentów.
Chociaż pozytywne korzyści zdrowotne białka serwatkowego mogą być powszechnie wiadome
lekarzom, naukowcom żywieniowym i atletom starającym się poprawić ich zdrowie i wydajność
organizmu, nie są tak dobrze znane przez ogólną populację.
Serwatka. Dla przeżycia. Dla życia: czas zanurzyć się w świecie białka serwatkowego i dowiedzieć się i
jego wielu formach, sposobach użycia i korzyściach!

https://wheyforliving.com
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Komentarz KSM: EWPA - Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Serwatki

