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Dairy Flash – Biuletyn 
informacyjny1 
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 

 
  

Komisarz EU Phil Hogan na misji handlowej w 
Chinach 
 
Trwająca w 2018 misja Komisarza UE Phila Hogana w Chinach razem z 16 

reprezentantami sektora mleczarskiego UE z całej Unii, jest jasno nakierowana na mleko i 

mleczarstwo. 

 “ Nakierowany na mleczarstwo program tej handlowej misji odzwierciedla olbrzymie i 

stale rosnące znaczenie chińskiego rynku dla mleczarstwa UE. Jesteśmy  naprawdę 

wdzięczni za olbrzymie zaangażowanie i niesamowita energię, jaka wkłada Komisarz UE 

Phil Hogan w powiększanie naszego dostępu do rynku. Podczas tej misji, mieliśmy także 

możliwość wymiany poglądów z Komisarzem UE Philem Hoganem na tematy handlowe w 

innych częściach świata”, podsumował Paolo Zanetti, wiceprzewodniczący 

FEDALIMENTARE 

 
  

Komisarz EU  Phil Hogan oraz  Paolo Zanetti, wiceprzewodniczący FEDALIMENTARE. 

Na wspólnej konferencji prasowej z Komisarzem UE Philem Hoganem i innymi 

organizacjami sektora, sekretarz generalny EDA Alexander Anton podkreślił w 

Chinach: „w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych, nasze europejskie 

doskonałe produkty mleczne są nieporównywalne w zakresie bezpieczeństwa, 

jakości i  innowacji. 

                                                           
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 
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Komisarz EU  Phil Hogan  oraz  sekretarz generalny  EDA  Alexander Anton  

 

  

@EDA Dairy May 16 https://twitter.com/EDA_Dairy 

 

Komisarz EU  @PhilHoganEU https://twitter.com/PhilHoganEU 

otwierający wystawę EU #dairy & #food  https://twitter.com/hashtag/dairy?src=hash 

@SIALCHINAhttps://twitter.com/hashtag/dairy?src=hash 

 w Szanghaju – Europejskie mleczarstwo jest w centrum uwagi  ! 

 #EUagripromo #frischli #salzburgmilch 

https://twitter.com/hashtag/salzburgmilch?src=hash 

 

 

https://twitter.com/EDA_Dairy
https://twitter.com/PhilHoganEU
https://twitter.com/hashtag/dairy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/salzburgmilch?src=hash
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Delegacja mleczarstwa i agrobiznesu Israela  w EDA 
 
Po spotkaniach w Holandii, miedzy innymi z Tjitske Bolt z naszej członkowskiej organizacji 

NZO, izraelska delegacja dyskutowała z DG AGRI Komisji UE oraz wymieniała spostrzeżenia 

odnośnie rozwojów rynku mlecznego z Europejskim Stowarzyszeniem Przetwórców Mleka 

(EDA) na początku maja. „Uwzględniając aktualne polityczne środowisko w Izraelu, izraelska 

laktosfera naprawdę chce poznać nasze doświadczenia po zakończeniu systemu kwotowania 

mleka w UE. Użyliśmy tej sposobności do wymiany poglądów na inne wspólne zagadnienia 

mleczarskie takie jak nazewnictwo żywieniowe”, poinformował sekretarz generalny EDA 

Alexander Anton. 

 

Sekretarz generalny EDA  Alexander Anton  oraz Haim Tager, Attache ds. Rolnych  i Jeremy 

Belzunces, Asystent ds. Rolnictwa Misji Izraela przy EU. 

Mleczarska delegacja dyskutująca z JRC i krajami 
członkowskimi przyszłe wymagania dotyczące 
emisji  
 
Wspólne Centrum Naukowe Komisji Europejskiej (Joint Research Centre 

of the EU Commission - JRC) w Sewilli zaprosiło w tym tygodniu 

autorytety z krajów członkowskich i odpowiednie sektory przemysłowe na finalne generalne 

zebranie, aby przedyskutować w detalach swój projekt przyszłych emisji i maksymalne 

poziomy. Staną się one obowiązkowe w następnych kilku latach  i będą musiały równoważyć 

wyższy poziom ochrony z niezbędnymi kosztami inwestycyjnymi.   
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Mleczarska delegacja wnosi specjalne techniczne ekspertyzy i dane z całej Europy dla 

utrzymania przyszłych wymagań dotyczących emisji – np. pyłów, strat wody itp. – do 

poziomu, który jest uzasadniony w przypadku mleczarni. Te intensywne dni pracy zakończą 

się w piątek, a zrewidowany dokument ‘dokumenty referencyjne (Bref) Najlepszych 

Możliwych Technik (BAT)’ powinien zostać opublikowany w końcu tego roku, aby następnie 

stać się obowiązkową częścią istniejącej legislacji UE. 

 

 
Główny negocjator UE Michel Barnier z zadowoleniem wita 
wkład w prace EDA and DairyUK 

 
  
EDA i DairyUK oficjalnie zaprezentowały swoje wspólne ‘Ramy 

przyszłej mleczarskiej  współpracy UE-UK’ głównemu 

negocjatorowi UE (Michel Barnier) oraz głównemu 

negocjatorowi UK (David Davis). 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_paper

s_-_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_Dairy_UK_letter_Future_EU-

UK_Dairy_Framework_30_Jan_2018.pdf 

 

W dniu 2 maja, w odpowiedzi do przewodniczących EDA - Michel Nalet i DairyUK - Paul 

Vernon, Michel Barnier z zadowoleniem powitał nasz wkład do ich prac analitycznych 

jednocześnie przypominając  o zaleceniach Komisji Europejskiej z dnia 23 marca i granicznych 

terminach ustalonych przez Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do przyszłych relacji UE-

UK. Michel Barnier napisał: „Jesteśmy zobowiązani do angażowania się wraz z udziałowcami ze 

wszystkich dziedzin i obszarów politycznych”. 

 

 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_Dairy_UK_letter_Future_EU-UK_Dairy_Framework_30_Jan_2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_Dairy_UK_letter_Future_EU-UK_Dairy_Framework_30_Jan_2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_Dairy_UK_letter_Future_EU-UK_Dairy_Framework_30_Jan_2018.pdf
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Parlamentarny nadzór nad Umową Partnerstwa Ekonomicznego 
UE-Japonia 
  
We wtorek przez  Grupę Monitorującą Parlamentu Europejskiego INTA ds. Japonii zostali 

zaproszeni udziałowcy dla wywiany swoich poglądów. Zastępca sekretarza generalnego 

EDA Benedicte Masure, jako przewodnicząca ‘Grupy Ekspertów ds. Handlu” 

FoodDrinkEurope, prezentowała możliwości i wyzwania Umowy Partnerstwa Ekonomicznego 

UE-Japonia. MEP2 Pedro Silva Pereira (S&D, Portugalia), stały sprawozdawca ds. Japonii, 

stwierdził, że to co jest istotne w takiej umowie to równowaga ekonomiczna. Dla uzyskania 

wiecej informacji, sprawdź nasze doniesienia prasowe ’EDA calls for a swift ratification of 

the EU-Japan FTA’. http://eda.euromilk.org/old-pages/read/article/eda-regrets-the-

direction-taken-by-the-european-parliament-committee-on-agriculture-in-todays-vote.html 

 

Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027 
 

 

Dla EDA, każda przyszła CAP3 powinna kontynuować swój 

rozwój w kierunku większej orientacji rynkowej polityki 

rolnej 

 

 

Na początku maja, Komisja Europejska przyjęła swoje propozycje dla wieloletnich ram 

finansowych (MFF) dla Unii Europejskiej. Zaproponowano zwiększenie obecnych poziomów 

finansowania wobec nowych i rolnych polityk, takich jak zarządzanie granicami zewnętrznymi, 

migracja i polityka azylowa itp. Finansowanie CAP i  polityki spójności będzie zredukowane o 

odpowiednio 5 i 7%. Komisarz UE ds. Budżetu Günther Oettinger wyjaśnił, że redukcja 

płatności bezpośrednich dla rolników została ograniczona do 4%. Komisarz Phil Hogan  

wymienił dodatkowe wsparcie dla rolników podejmujących działalność w wysokości 60 000 

Eur. Odnośnie harmonogramu Komisarz UE Oettinger rozważa, że osiągnięcie porozumienie 

                                                           
2 Komentarz KSM: MEP-członek Parlamentu Europejskiego 
3 Komentarz KSM- CAP- Wspólna Polityka Rolna 

http://eda.euromilk.org/old-pages/read/article/eda-regrets-the-direction-taken-by-the-european-parliament-committee-on-agriculture-in-todays-vote.html
http://eda.euromilk.org/old-pages/read/article/eda-regrets-the-direction-taken-by-the-european-parliament-committee-on-agriculture-in-todays-vote.html


powinno być możliwe w MFF4 przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Czy ten 

harmonogram jest realistyczny czy nie, to się dopiero okaże. 
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“EDA ubolewa nad kierunkiem objętym przez Komitet ds. Rolnictwa Parlamentu 

Europejskiego w dzisiejszym głosowaniu nad raportem MEP Herberta Dorfmana”  

➤ Sprawdź nasze doniesienia prasowe http://eda.euromilk.org/old-pages/read/article/eda-

regrets-the-direction-taken-by-the-european-parliament-committee-on-agriculture-in-

todays-vote.html 

 

 

 

Jaki jest twój ulubiony product 
mleczarski?  
 
”Kocham lody przeszły okrągły rok, zwłaszcza lody o moim 

ulubionym smaku: liquorice!”  

Pablo Recio Gracia  
Dyrektor Zarządzający  Eibens consulting Beijing //  

Wykładowca na  EU China business forum w dniu 15 May 2018 w Szanghaju 

 

Zarezerwuj termin: Konwencja EDA / Assifonte  2018 !  

 
‘Zielona Przeszłość dla Europejskiego Mleczarstwa’  
14 – 17 Listopada 2018 w Dublinie, Irlandia  

Gospodarzem jest Dairy Industry Ireland  

...z udziałem kluczowego mówcy Komisarz UE Phila Hogana. 

 

                                                           
4 Komentarz KSM: MFF- Multiannual Financial Framework – wieloletnie ramy finansowe 

http://eda.euromilk.org/old-pages/read/article/eda-regrets-the-direction-taken-by-the-european-parliament-committee-on-agriculture-in-todays-vote.html
http://eda.euromilk.org/old-pages/read/article/eda-regrets-the-direction-taken-by-the-european-parliament-committee-on-agriculture-in-todays-vote.html
http://eda.euromilk.org/old-pages/read/article/eda-regrets-the-direction-taken-by-the-european-parliament-committee-on-agriculture-in-todays-vote.html


 

 


