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Doroczna Konwencja
EDA 2022 w Madrycie:
Rejestracja otwarta!
Nasza Doroczna Konwencja EDA/ASSIFONTE 2022
odbędzie się w dniach 24-25 listopada w Hotelu Riu
Plaza de España (Madryt, Hiszpania), w samym sercu
miasta i obok emblematycznej Gran Vía. Rejestracja
jest już otwarta!
“Mleko i produkty mleczne - Niezbędne dla
Twojego życia” to temat tegorocznej Dorocznej
Konwencji, która będzie platformą do wymiany
poglądów na temat znaczenia sektora mleczarskiego
jako kluczowego czynnika przyczyniającego się do
elastyczności gospodarczej, dostępnego żywienia
i zrównoważenia środowiskowego. Podzielona na dwie
części, nasza konferencja będzie badać najpierw
europejskie systemy mleczarskie, aby następnie
zagłębić się w międzynarodowym kontekście
mleczarskim.
Będzie to doskonała okazja, aby spotkać kolegów
z europejskiego i światowego sektora mleczarskiego,
dowiedzieć się o najnowszych aktualizacjach
dotyczących mleczarstwa i odkryć stolicę Hiszpanii
poprzez bogaty i kompletny program konwencji.
Jesteśmy
wdzięczni
naszemu
hiszpańskiemu
członkowi FeNIL za doskonałą organizację.
Możesz się zarejestrować poprzez ten link!
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XV Światowy Kongres
Mleczarski Zenith w
Laval: Naturalna
przewaga!
XV Światowy Kongres Mleczarski odbył się w tym
tygodniu w kultowym cite du lait w Laval (Francja),
niedaleko Paryża ze wspaniałym bufetem serowym
w Lactopôle Dairy Muzeum, prezes Zenith Richard Hall
z zadowoleniem przyjął crème de la crème
światowego
przemysłu
mleczarskiego
podczas
trzydniowego
wydarzenia,
które
obejmowało
zwiedzanie największej na świecie fabryki sera
Camembert, spotkania na wysokim szczeblu, sesje
konferencyjne na temat kluczowych zagadnień dla
światowego przemysłu mleczarskiego oraz szerokich
możliwości współpracy. Zobacz tutaj listę wybitnych
prelegentów.
W swoim przemówieniu otwierającym Emmanuel
Besnier (Dyrektor Generalny Lactalis) podkreślił
kluczowe element nowego modelu żywności:
skupienie się na tym co naturalne i lokalne,
utrwalanie doskonałości mleczarskiej i
transformacja ekologiczna.
„Nasze zobowiązania jako sektora
mleczarskiego są jasne i odważne
– musimy je lepiej poznać!”

Przewodniczący Zenith Richard Hall (z lewej), Dyrektor ds.
Informatyki Dairy Farmers of America Monica Massey (w środku)
i Dyrektor ds. Operacyjnych Grupy Lactalis, Thierry Clément
(z prawej).

Dairy Flash
Misja Parlamentu Europejskiego
TSOMAGRI na Ukrainie
W przyszłym tygodniu MEP Norbert Lins (PPE, Niemcy)
poprowadzi delegację COMAGRI, która spotka się z
przedstawicielami i władzami krajowymi na granicy
polsko-ukraińskiej.
„Produkcja rolno-spożywcza stała się częścią
strategii wojennej; zagrożenia bezpieczeństwa
żywności są wykorzystywane jako taktyka. W tym
zupełnie nowym środowisku musimy po prostu
uzyskać
wgląd
z pierwszej ręki w ogólną sytuację na każdym
poziomie. I chcemy patrzeć w przyszłość: krótkoi średnioterminowo, musimy zobaczyć, jak złagodzić
straty zbiorów i żywności na Ukrainie i dla Ukrainy.
Następnie chcemy również omówić długoterminowe
perspektywy
sektora
rolno-spożywczego
na
Ukrainie” – powiedział eurodeputowany Norbert
Lins (PPE, Niemcy).

Spotkanie EDA z
Komisarz UE Stellą
Kyriakides
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BCZ – Doroczna Konwencja
CBL: „Świat się zmienił, tak
jak rynek mleczarski!”
Dyrektor ds. handlu i ekonomii EDA Laurens van Delft
miał przyjemność uczestniczyć w dorocznej
konwencji BCZ – CBL, która odbyła się 10 czerwca
w Court-St-Etienne (Walonia, Belgia).
Konwencja, w której uczestniczył nasz belgijski członek
EDA została zorganizowana pod hasłem zmieniającego się
rynku mleczarskiego, a różni prelegenci podkreślali
wyjątkowe okoliczności, z jakimi boryka się dziś przemysł
mleczarski.
Prezes BCZ – CBL Catherine Pycke odniosła się do
potrzeby zabezpieczenia i wspierania naszych
niezależnych i niezawodnych dostaw żywności,
podczas gdy BCZ – dyrektor CBL i skarbnik EDA Renaat
Debergh mówił o gwałtownym wzroście mleka,
skutkach wojny na Ukrainie i trudnych relacjach
środowiskowych. Zaproszony prelegent Dimitri Barbe
zamknął spotkanie inspirującą prezentacją na temat
tego, jak komunikować zrównoważony rozwój.

W dniu 15 czerwca EDA spotkała się z komisarz UE
ds. zdrowia i bezpieczeństwa Żywności Stellą
Kyriakides oraz z organizacjami zainteresowanych
stron z European Livestock Voice, aby omówić
trwające prace nad przepisami dotyczącymi
dobrostanu zwierząt, a także przeglądem przepisów
dotyczących dobrostanu zwierząt. Podkreślono
znaczenie dobrostanu zwierząt w całym łańcuchu!

Zdjęcie: BCZ - CBL.
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Plany strategiczne WPR:
stały rozwój
Wdrażanie nowej WPR rozwija się płynnie. 18 marca
br. Komisja Europejska otrzymała od niektórych
państw członkowskich ostatni projekt narodowych
planów strategicznych. Równolegle służby DG AGRI
przesłały 31 marca pisma z uwagami dotyczące 19
projektów
planów
strategicznych
WPR
dostarczonych w grudniu 2021 r.
Brak zgody w dacie publikacji Rewizji Polityki
Promocyjnej UE. W ramach strategii „Od pola do
stołu” (F2F) w ubiegłym roku rozpoczęto proces
rewizji Polityki Promocyjnej UE z przewidywaną
datą publikacji wniosku legislacyjnego między
styczniem a marcem 2022 roku. Zostaliśmy jednak
poinformowani, że ta publikacja może być
opóźniony, a europejskie mleczarstwo, w ramach
polityki, jest zaniepokojona tym opóźnieniem.
W liście wysłanym 17 maja do Komisarza UE ds.
Rolnictwa
i
Rozwoju
Wsi
Janusza
Wojciechowskiego, EDA wraz z 11 organizacjami
sektora rolno-spożywczego zwróciła uwagę, że
jakiekolwiek opóźnienie w publikacji wniosku
poważnie
zagroziłoby
sukcesowi
Polityki
Promocyjnej UE w osiągnięciu swojego pierwotnego
głównego celu tj. konkurencyjność produktów
rolnych UE i większy wkład w zrównoważoną
produkcję i konsumpcję żywności. W rzeczywistości
opóźnienie
to
po
pierwsze
grozi
dalszą
dyskryminacją określonych produktów spożywczych
w rocznym programie pracy na 2023 r. (AWP), a po
drugie grozi zniechęceniem producentów do
ubiegania się o programy promocyjne ze względu na
niepewność.
W obecnym kontekście naznaczonym wojną na
Ukrainie i ożywieniem po pandemii Covid-19,
uważamy, aby sektor rolno-spożywczy UE miał
dostęp do polityki promocyjnej tworzącej
możliwości rynkowe. W związku z tym gorąco
zachęcamy Komisję Europejską do opublikowania
projektu inkluzywnej polityki promocyjnej UE do
końca
czerwca,
zgodnie
z
pierwotnymi
zamierzeniami.

Listy, które można przeczytać tutaj, identyfikują
elementy planów, które wymagają dalszych
wyjaśnień i/lub korekt, zanim Komisja Europejska
będzie w stanie zatwierdzić plany. Państwa
członkowskie,
które
nie
przesłały
polecającego/dostosowującego listu do marca
(Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Niemcy i Belgia),
otrzymały swoje listy do 9 czerwca.
Dodatkowo, zgodnie z oczekiwanym harmonogramem,
13 maja na posiedzeniu Grupy Dialogu Obywatelskiego
WPR (z udziałem EDA) dyrektor generalny DG AGRI
Komisji Europejskiej Wolfgang Burtscher podkreślił,
że przewidywany termin przyjęcia krajowych planów
strategicznych to wrzesień 2022 r. Zwrócił jednak
również uwagę, że może dojść do opóźnienia tego
procesu, więc w takim przypadku plany zostałyby
przyjęte w grudniu 2022 r.

Twój ulubiony produkt
mleczarski?
“ Nie muszę się długo się zastanawiać. Moim
ulubionym produktem jest ser z odmiany
Gouda. W szczególności dojrzewający Noord
Hollandse (chroniona nazwa pochodzenia
(PDO)).”

Wim Kloosterboer
Przewodniczący EDA TEC,
Dyrektor Korporacyjny ds.
Handlu i Mleczarstwa Royal
Friesland Campina

