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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1 
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 

 
 

 
 

➤ Zobacz nasz nowy Dairy Focus na temat Prezydencji UE Rumunii 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/Dairy_

Focus_Romania_2019.pdf\ 

 

 

 

Gruzińskie Stowarzyszenie Mleczarskie spotyka się z DG 

NEAR. 
Gruzińskie Stowarzyszenie Mleczarstwa spotkało się z sekretarzem generalnym EDA 

Aleksandrem Antonem  oraz urzędnikami DG NEAR (Dyrekcja Generalna - Europejska Polityka 

Sąsiedztwa i Negocjacje w Sprawie Rozszerzenia) w celu realizacji wymiany poglądów na temat 

potencjału gruzińskiego sektora mlecznego oraz najlepszego sposobu wspierania przez Komisję 

Europejską tego dynamicznego sektora mlecznego. 
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1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/Dairy_Focus_Romania_2019.pdf/
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/Dairy_Focus_Romania_2019.pdf/
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 Armin Huttenlocher (DairyGeorgia) podsumował: “ Dobrze było usłyszeć, że Komisja Europejska z 

zadowoleniem odbiera nasze pro-europejskie podejście, które opracowaliśmy razem z EDA. Nasze 

ekspertyzy, wiedza i nasze poglądy na temat przeszłego rozwoju przemysłu mleczarskiego w Gruzji zostały 

dobrze opracowane i my naprawdę patrzymy naprzód dla zdefiniowania następnych kroków w 

koordynacji, zarówno na krajowym jak i europejskim poziomie”  

 

https://twitter.com/EDA_Dairy 

#BrexitVote  Jeden krok w kierunku twardego Brexitu, dewastującego dla sektora mleka  #EU  i #UK ponagla 

polityków do dorośnięcia do ich odpowiedzialności oraz do znalezienia rozwiązania dla uniknięcia  twardego 

#Brexit! 

 

‘Nie wylewajcie Mleka’ 

Kompletnie nowe spojrzenie na kryzys mleczny 

 

https://twitter.com/EDA_Dairy/status/1085450662186487810 

 

Jeden krok w kierunku twardego Brexitu?  
 
W związku z odrzuceniem przez Izbę Gmin porozumienia premier Teresy May z Unią Europejską, 

EDA naciskała decydentów politycznych po obu stronach Kanału, aby reagowali odpowiedzialnie. 

Rosnące prawdopodobieństwo scenariusza Brexitu - „brak umowy” oznaczałoby kompletnie nową 

skalę kryzysu mlecznego, oddziaływującego na przemysłowy i socjalny kręgosłup rolny Europy. 

Sekretarz Generalny EDA Alexander Anton wzywa, aby relacje pomiędzy UE i UK po Brexicie  i 

okresie przejściowym pozostały najbliżej jak tylko jest to możliwe do status quo. 

To zabezpieczyłoby swobodny przepływ mleka i przetworów mlecznych pomiędzy UE i UK bez 

taryf celnych, czy kwot  dla mleka i przetworów mlecznych, po każdej stronie oraz ograniczyłoby  

bariery  nie-taryfowe handlu (SPS/TBT)2 jak tylko jest to możliwe.  

 

 

                                                           
2 Komentarz KSM: SPS – środki sanitarne i fitosanitarne, TBS – techniczne bariery w handlu   

https://twitter.com/EDA_Dairy
https://twitter.com/EDA_Dairy/status/1085450662186487810
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➤ "Nie wylewajcie mleka": zobacz na naszym PR 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the
_media_/EDA_Press_Release_Brexit_June_2018.pdf 
 

➤ "Brexit bez umowy": zobacz nasz wywiad z Sekretarzem Generalnym EDA Alexandrem Antonem w  

Food Ingredients 1rst   

https://www.foodingredientsfirst.com/news/a-no-deal-brexit-european-dairy-association-exec-warns-of-
catastrophic-repercussions-for-highly-integrated-sector.html#.XDhjNzAkgFw.twitter 

 
 

Negocjacje EU-Mercosur 
UE negocjuje aktualnie umowę handlową z krajami Mercosur jako część ogólnych negocjacji 

w ramach bi-regionalnych Umów Stowarzyszeniowych. W świetle tych przebiegających 

negocjacji, Sandra Gallina, Zastępca Głównego Negocjatora w DG Trade3, gościła w dniu 

15 stycznia Dialog Społeczny, aby zgromadzić dane dotyczące głównych obaw i 

poinformować uczestników o aktualnym statusie negocjacji. Według Komisji, osiągnięte 

zostały niewielkie postępy  w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku, ale kwoty 

serowe oferowane przez Mercosur są niewystarczające. UE nie zaakceptuje oferty alokowania 

dużych kwot dla innych rodzajów serów, podczas gdy popularne sery eksportowe 

otrzymałyby niewielkie kwoty. Każda oferta powinna odzwierciedlać całkowitą populację i 

konsumpcję. 

 

Umowa handlowa EU-Japonia wejdzie w życie z dniem 
1 lutego 2019  
 
UE i Japonia notyfikowały wzajemnie w dniu w dniu 21 grudnia 2018 zakończenie ich 

odpowiednich procedur ratyfikacyjnych. Jako ostatni etap ze strony UE, Rada przyjęła decyzję 

odnośnie wniosku o umowę o ekonomicznej współpracy  (EPA) i  umowa handlowa UE-

Japonia wejdzie w życie 1 lutego 2019 r. UE-Japonia EPA jest największym porozumieniem 

handlowym zawartym dotąd przez UE i 99% taryf celnych stosowanych w eksporcie UE do 

Japonii, o aktualnej wartości około 1 miliarda € będzie usuniętych. Ta umowa, pokrywająca 

prawie jedna trzecią całego GDP wykreuje nowe możliwości dla unijnego eksportu, poprzez 

zlikwidowanie istniejących japońskich taryf celnych na produkty takie jak sery i  zwiększy 

japońskie kwoty dla unijnego eksportu odtłuszczonego mleka w proszku, masła i serwatki. 

                                                           
3 Komentarz KSM: DG Trade –Dyrekcja Generalna d.s. Handlu Komisji UE 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_Brexit_June_2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_Brexit_June_2018.pdf
https://www.foodingredientsfirst.com/news/a-no-deal-brexit-european-dairy-association-exec-warns-of-catastrophic-repercussions-for-highly-integrated-sector.html#.XDhjNzAkgFw.twitter
https://www.foodingredientsfirst.com/news/a-no-deal-brexit-european-dairy-association-exec-warns-of-catastrophic-repercussions-for-highly-integrated-sector.html#.XDhjNzAkgFw.twitter
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Francuski dekret obowiązkowego nazewnictwa 
miejsca pochodzenia produktu (MoL): kolejny krok w 
tył dla Jednolitego Rynku 
 
Francuski dekret obowiązkowego nazewnictwa miejsca pochodzenia produktu n° 2018-

1239, toczy się przez ponad dwa lata po kontrowersyjnym rozszerzeniu, przyznanym Francji 

w dniu 24 grudnia 2018. Komisja Europejska zawiodła ponownie przy ochronie Jednolitego 

Rynku UE, nie oponując przedłużeniu francuskiego działania w zakresie krajowego 

nazewnictwa miejsca pochodzenia produktu (nawet bez wymaganego ex post oszacowania 

wpływu dekretu). 

 

EDA w ubiegłym roku wezwała do oszacowania europejskiego oddziaływania testów MoL, 

kierując list do Prezydenta Komisji UE Jean-Claude Junckera. W tym kontekście, w czasie 

gdy Francja realizuje swój kurs w kierunku krajowych zasad MoL, w tym roku Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości ostatecznie rzuci światło na przypadek nazewnictwa miejsca 

pochodzenia produktu w duchu paneuropejskim i  z perspektywy Jednolitego Rynku. 

 

European Dairy Association @EDA_Dairy  

 

Żegnaj, #SingleMarket: Francuskie zasady obowiązkowego nazewnictwa pochodzenia 

produktu przedłużone do marca 2021 r. - @EuropeanCommission zawodzi w odgrywaniu 

swojej podstawowej roli jako strażnika traktatów, wbrew swojej własnej ocenie („ocena 

niezbyt istotna”, „brak dowodów dostarczonych przez francuskie inspekcje”) 

 

 
https://twitter.com/EDA_Dairy/status/1078553656667131904 
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Zarezeruj datę! 

Konferencja EDA dot. Polityki 

Mleczarskiej 

Środa 20 marca 2019  14:30 – 18:00  

 

Nowe miejsce: Scotland House  
Rond-Point Schuman 6, 1040 Brussels (BE) 

 

Prelegenci, którzy potwierdzili swój udział:  
Barbara Otte-Kinast (Minister Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta, Dolna Saksonia), Tom 
Tynan (gabinet Komisarza UE Phila Hogana), Florent Courau (Dyrektor Generalny JD.COM), Valentina 
Zanetti (Zanetti spa / współprzewodnicząca Komitetu  ASSOLATTE “Young Dairy Committee”), i 
kandydaci do wyborów EP 2019, a wśród nich Max Schulman (Finlandia) i Tilman Kuban (Niemcy) , 
Bert-Jan Ruissen (Holandia) oraz Søren Gade (Dania).  
...po którym odbędzie się nasz coroczny serowy bufet. 

 

Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny?  
"To jest łatwizna. Duży  klinek kruchego sera Wensleydale z North Yorkshire – „ kraju 

zielonych pól” – popitego dużym piwem Theakston’s Bitter warzonego w sąsiedniej 

dolinie. 

 

John Clarke  

Zastępca Dyrektora Generalnego, DG AGRI  

Komisja Europejska 
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EDA jest poważną federacją reprezentującą bardzo dynamiczny 

sektor! Moja załoga jest dumna z pracy z wami dla rozwoju 

eksportu – i importu (import jest także dobry), i promowania GIs. 

Nasi  ciężko pracujący producenci mleka bardzo za to dziękują!  
@EDA_Dairy #dgagri #eucolait            https://twitter.com/EDA_Dairy 

 

Nadchodzące wydarzenia mleczarskie...  
 
18 › 24/01: Konferencja  “Global Dairy Perspective: Growing Globally” │ Orlando (USA)  

28/01: Rada AGRIFISH │ Bruksela, (Belgia)  

07/02: Dzień Informacyjny UE: Promocja Produktów Rolnych │ Bruksela, 

 

18 › 20/02: Misja Wysokiego Szczebla Komisarza Phila Hogana do Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich 

22/02: Grupa Dialogu Społecznego dot. Mleka │ Bruksela, (Belgia)  

23/02 › 03/03: Międzynarodowy Salon Rolnictwa │ Paryż, (Francja)  

18/03: Rada AGRIFISH │ Bruksela, (Belgia) 

20/03: Konferencja EDA dot. Polityki Mleczarskiej│ Bruksela, (Belgia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/EDA_Dairy


 


