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Spotkanie dotyczące zwierząt
gospodarskich i produktów
mleczarskich z komisarzem UE
Fransem Timmermansem:
Na drodze do realizacji wspólnych
ambicji

Na początku tego tygodnia, Pierwszy Wiceprezes
Wykonawczy Frans Timmermans pozwolił na wymianę
poglądów z kilkoma organizacjami hodowców i EDA na temat
przełomowej inicjatywy UE: Zielonego Ładu UE i jej strategii
Farm to Fork.
"Skorzystaliśmy z tej okazji, aby zwrócić uwagę na kilka
specyficznych dla mleczarstwa wyzwań w sektorze
hodowlanym. W trakcie dyskusji znaleźliśmy kilka solidnych
punktów wspólnych, zwłaszcza gdy Timmermans podkreślił
znaczenie uwzględnienia wymiaru międzynarodowego, a tym
samym konkurencyjności naszego sektora i podkreślał
znaczenie aspektów bezpieczeństwa żywnościowego,
dostrzegał ogromne wysiłki na rzecz zrównoważonego
rozwoju, które zostały już podjęte w naszym przemyśle.
Jesteśmy raczej zgodni z jego oceną: pilność stojących przed
nami wyzwań związanych z klimatem i bioróznorodnością
będzie wymagać bezprecedensowej transformacji. Wspólne
porozumienie w tej kwestii wydaje się jasne:
dialog, współpraca i wsparcie są kluczowymi elementami do
osiągnięcia naszych wspólnych ambicji", stwierdził Prezydent
EDA Giuseppe Ambrosi.
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Kwestie sanitarne i fitosanitarne SPS,
UE - Zjednoczone Królestwo:
współpraca w zakresie wymagań dla
produktów mleczarskich
EDA i Eucolait wezwały w tym tygodniu Komisję
Europejską do wyznaczenia bardziej ambitnych
celów w zakresie ułatwień handlowych i zbadania
możliwości zawarcia porozumienia sanitarnego i
fitosanitarnego (SPS) pomiędzy UE a Wielką
Brytanią. Oba stowarzyszenia z zadowoleniem
przyjmują umowę o handlu i współpracy między
UE a Wielką Brytanią oraz jej ratyfikację przez
Parlament Europejski, ale nie można ignorować
trudności,
jakich
doświadczają
unijni
przedsiębiorcy od początku 2021 roku. Już
wcześniej wskazywaliśmy na nasze obawy, jeśli
chodzi o świadectwa zdrowia i towarzyszących
im procedurach, a do tej pory zwiększone
przeszkody do pokonania były na tyle uciążliwe
i kosztowne, że niektóre formy handlu stały się
nieopłacalne. Patrząc na dane z 1. kwartału 2021
r., eksport produktów mleczarskich z Wielkiej
Brytanii do UE zmniejszył się o 37% w porównaniu
do I kwartału 2020 r. "Nadszedł czas, aby uwolnić
pełny potencjał umowy z korzyścią zarówno dla
obywateli Wielkiej Brytanii i UE, i jednocześnie
dla sektora mleczarskiego. Rozwiązanie naszych
nierozstrzygniętych kwestii SPS byłoby ogromnym
krokiem w tym kierunku" - wskazał sekretarz
generalny EDA Alexander Anton. Czytaj więcej
Read here w naszym newsletterze.

Zapisz datę!
30 września – 01 Października 2021

EDA coroczna Konwencja 2021
Bruksela, Belgia
Mamy przyjemność ogłosić, że będziemy organizować
naszą Doroczną Konwencję EDA 2021 z możliwością
fizycznego spotkania w Brukseli, z zachowaniem
wszystkich środków bezpieczeństwa.
To wspaniała okazja, aby spotkać się osobiście!
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Negocjacje w sprawie reformy
WPR:
Instytucje UE nie osiągnęły
porozumienia

Po 3 dniach intensywnych negocjacji w ramach
trójstronnych rozmów, które odbyły się w zeszłym
tygodniu w Brukseli, trzy instytucje UE nie były w
stanie osiągnąć porozumienia w sprawie głównych
elementów reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
Obecnie w centrum uwagi są punkty związane
z zieloną architekturą. Jeśli chodzi o programy
ekologiczne, negocjatorzy wydają się być bliscy
kompromisu. Mogą uzgodnić, że 25 proc. funduszy
pierwszego
filaru,
miałyby
być
dla
nich
zarezerwowane od 2023 r. Do zasady wzajemnej
zgodności, dobrej praktyki rolniczej powiązanej z
ochroną środowiska (GAEC), w przypadku GAEC 8,
dotyczącej płodozmianu, w przypisie uwzględniono
uprawy pośrednie i wyjaśniono, że państwo
członkowskie może podjąć decyzję o wdrożenie
innych praktyk ochrony gruntów, takich jak
dywersyfikacja. Jeśli chodzi o GAEC 9 i udział
gruntów nieprodukcyjnych, prezydencja portugalska
przyjmuje pomysł Komisji dotyczący dwóch liczb: 4%
lub 3%, jeśli rolnik zobowiąże się do większej części
udziałów w programach ekologicznych.
Poza sprawami związanymi z ochroną środowiska, jest
jeszcze kilka innych kwestii: produkty kwalifikujące się
do interwencji, rezerwa na wypadek kryzysu rolnego,
płatności dla młodych rolników oraz mechanism
przekazywania
płatności
na
rzecz
mniejszych
gospodarstw. Ogólnie rzecz biorąc, dyskusje techniczne
i polityczne zostaną wznowione w przyszłym tygodniu w
celu sfinalizowania rozmów przed końcem tego
miesiąca. Ze strony EDA ufamy, że negocjatorzy
w Parlamencie, Radzie i Komisji Europejskiej dojdą

Wspólna Organizacja Rynku
(CMO):
Ochrona dotycząca
produktów mleczarskich
pozostaje podstawą rolnictwa
UE

W obliczu rozmów o strukturalnych zmianach w WPR,
instytucjom unijnym nie udało się w maju osiągnąć
porozumienia, które określiłoby jak będzie wyglądała
przyszłość unijnego rolnictwa. Z drugiej strony, jeśli
chodzi o Wspólną Organizacje Rynków (CMO) nie ma
realnej potrzeby drastycznych zmian: CMO okazała się
skuteczna w przeszłości.
Dlatego też cieszymy się, że długotrwała ochrona
terminów dostaw produktów mleczarskich na poziomie
UE, która jest częścią wspólnej organizacji rynku, nie
ulegnie żadnym zmianom w ramach nowej WPR i
będzie mogła nadal działać jako podstawa uznania
doskonałości produktów mleczarskich i ochrony
konsumentów. Chociaż poprawka 171 (przegłosowana
w Parlamencie Europejskim w październiku 2020 r.)
miała wprowadzić więcej jasności do już istniejących
przepisów, to wycofanie "kompromisowego tekstu" nie
jest złą wiadomością dla sektora mleczarskiego UE.
W ten sposób, zgodnie z normą Kodeksu
Żywnościowego ONZ-FAO i wspartą orzeczeniem
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2017 r.,
ochrona terminów mleczarskich w całej UE będzie
nadal gwarantowana, uznając niezrównaną jakość
mleka i produktów mlecznych . Jak sie powiada: “Niech
żyje Europa i niech żyje mleko - viva l'Europa et viva il
latte!”

w końcu do porozumienia pod koniec czerwca .

the Portuguese Presidency takes up the
Commission’s idea of two figures: 4%, or 3% if the
farmer commits a larger share to the eco-schemes.
Beyond these environmental issues, a number of
other dossiers remain on the table: products eligible
for intervention, the agricultural crisis reserve,
payments to young farmers and the mechanism
for redistributing payments to smaller farms. All in
all, technical and political discussions will resume
next week with a view to finalising the talks before
the end of this month. From EDA, we trust that
negotiators in the Parliament, the Council and the

Milk is milk.
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Spotkanie Norweskiej Rady
Mleczarskiej z europejską
organizacją laktosfery
Pani Ida Hauge, Dyrektor Generalna Norweskiej
Rady Mleczarskiej oraz jej zespół wraz
z przedstawicielami TINE spotkali się (e-meeting)
z Sekretarzem Generalnym EDA Alexandrem
Antonem w celu wymiany informacji na temat
najnowszych wydarzeń w UE , mleczarstwie
i rozwoju sytuacji w branży mleczarskiej.
"Bardzo uważnie śledzimy zaangażowanie EDA w
ochronę terminów mleczarskich, ponieważ jest to
temat
kluczowy
dla
globalnego
sektora
mleczarskiego. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi
widząc, że Unia Europejska utrzyma swój system,
który jest wzorem dla wielu krajów na całym
świecie". Gratulacje- Ida Hauge.
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Światowy Dzień Mleka 2021:
Mleko jest dobre dla Ciebie!
1 czerwca obchodziliśmy #WorldMilkDay, globalne
wyróżnienie pysznego, pożywnego i kultowego
produktu mleczarskiego, który jest niezbędny dla
zrównoważonej diety na wszystkich etapach życia .
Jako naturalne i unikalne źródło wysokiej jakości białka,
jak również niezbędnych witamin B2, B12 i minerałów,
takich jak wapń, fosfor i jod, mleko odgrywa kluczową
rolę w zdrowiu kości i rozwoju mięśni i żywieniu
sportowców, a także w wielu innych dziedzinach
korzystnych dla naszego zdrowia.
Unijny sektor mleczarski wykazał się zaangażowaniem
w przyczynianie się do zdrowego stylu życia dla
wszystkich, prawidłowego funkcjonowania naszego
jednolitego
rynku
oraz
przyszłości,
w
której
zrównoważony rozwój łączy się z tradycją, ambicją
i doskonałością.

Trzy prawdy o mleku:
Białka zawarte w mleku odgrywają kluczową rolę
we wzmacnianu kości, rozwoju mięśni i odżywianiu
sportowców
Badania zwiazane ze spożyciem produków
mleczarskich wykazują niższe ryzyko chorób układu
krążenia.

Mleko przyczynia się do fizycznego
i intelektualnego rozwoju dzieci.
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Parlament Europejskiplanowane stanowisko w sprawie
strategii UE dotyczącej metanu
Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego pracuje obecnie
nad sprawozdaniem na temat strategii UE ws. strategii
metanowej oraz planu Komisji Europejskiej mającego na celu
zmniejszenie emisji metanu z sektorów: energii, rolnictwa
i odpadów.
Sprawozdanie, ma zostać przyjęte na sesji plenarnej jeszcze w
tym roku. Otrzyma wsparcie parlamentarnej komisji AGRI,
która również opracowuje swoją opinię na temat tej strategii.
Sprawozdawcą raportu AGRI jest europoseł Asger Christensen
(Renew Europe, DK), z którym mieliśmy przyjemność
wymieniać poglądy podczas wspólnego webinarium FEFACEDA-UECBV. Podczas spotkania w sprawie strategii redukcji
metanu w sektorze hodowlanym, zorganizowanym w kwietniu
2021 r podkreśliliśmy szerokie korzyści agroekologiczne,
wynikające ze specyfiki hodowli przeżuwaczy w Europie (w
szczególności w zakresie utrzymania użytków zielonych,
ochrony bioróżnorodności i pochłaniania dwutlenku węgla).

Twój ulubiony produkt
mleczarski??
“Moim ulubionym produktem mleczarskim
jest duński ser "Vesterhavs "*. Jego
konsystencja
przypomina
wiele
kontynentalnych rodzajów sera, takich jak
Gruyére czy Parmezan. Jest on jednak
produkowany lokalnie w Danii na wietrznym
wybrzeżu Jutlandii, niedaleko mojego
gospodarstwa. Jest to przede wszystkim
smak domu.."
MEP Asger Christensen
Renew Europe, DK

Ser "Vesterhavs" to duński ser półtwardy
produkowany z pasteryzowanego mleka
krowiego. Czasami nazywany jest "serem
z Morza Północnego", co odnosi się do
faktu, że jest produkowany z mleka krów
z zachodniej Jutlandii, i że dojrzewa
w słonym powietrzu Morza Północnego
przez 26 tygodni.
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