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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1 
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 

 

‘Bardzo szybkie’ negocjacje handlowe z Australią i Nową 
Zelandią? 
  
Oprócz wizyty w Brukseli, jaką odbyła w zeszłym tygodniu premier NZ Jacinda Ardern, 

Komitet Parlamentu Europejskiego INTA2 zorganizował w poniedziałek 29 stycznia 2019 r. 

warsztaty „Negocjacje handlowe z Australią i Nową Zelandią. Spotkaniu przewodniczył MEP3 

Sorin Moisă (EPP, Rumunia), Stały Sprawozdawca INTA dla Australii. Dr Louise Curran z  

Toulouse Business School przedstawiła prezentację, a panel w którym brał udział  główny 

negocjator UE ds. TFA4 UE-Nowa Zelandia  Peter Berz z DG Trade5, naświetlił zagadnienia 

dot. negocjacji. Następne rundy spotkań pomiędzy UE i Australią oraz UE i Nową Zelandią są 

planowane na luty i marzec. Jak dotąd, nie zmieniono zgłoszeń dostępu do rynku. 

 

 

Nicola Hinder, reprezentująca Australian Agriculture i dyrektor John Clarke (DG AGRI)  

 

Nicola Hinder, reprezentująca w Brukseli  Rolnictwo Australijskie i DG AGRI International 

Director John Clarke podkreślili podczas  spotkania w PE w tym tygodniu, któremu 

przewodniczyła MEP Sofia Ribeiro (EPP,Portugalia), nasze wspólne ambicje dla TFA 

Australia-Enia Europejska, unaocznione wizytą  Komisarza UE Phila Hogana w Australii w 

połowie lutego 2019 r. 

 

 

                                                           
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM – INTA Komitet Parlamentu Europejskiego – Handel Międzynarodowy 
3 Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu Europejskiego 
4 Komentarz KSM: FTA - Umowa o Wolnym Handlu 
5 Komentarz KSM: DG trade – Dyrekcja Generalna ds. Handlu Komisji Europejskiej 



Edytor: Léa Vitali EDA, Av. d’Auderghem, 22-28 , 1040 Brussels (BE) www.euromilk.org/eda | eda@euromilk.org | @EDA_Dairy | 
Photography: © DairyDynapix  

Biuletyn informacyjny Dairy Flasch  

 #2/19 
Połącz się ze światem mleczarstwa 
 

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton skomentował na spotkaniu :  “Gdy to mówimy, 

rozpęd w  FTA wydaje się przyspieszać  i jesteśmy absolutnie spójni z podejściem naszych 

australijskich partnerów oraz Komisji Europejskiej: FTA potrzebuje ostrożnego przygotowania, 

zwłaszcza gdy przychodzi do rozdziałów dotyczących rolnictwa” 

 

Zarezerwuj 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).  
 

...po którym odbędzie się nasz coroczny serowy bufet. 
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IDFA #DairyForum w Orlando, Floryda  
IDFA - nasza partnerska organizacja z USA zgromadziła ponad tysiąc  osób zarządzających i 

ekspertów z USA i innych krajów na swoim #DairyForum 2019 w Orlando, Floryda. 

 
Beth Hughes, główny dyrektor  IDFA, sekretarz 

generalny EDA Alexander Anton oraz Kimberly 

Crewther, CEO DCANZ 

 

 

 

 

 

  

IDFA CEO & Prezydent Michael Dykes podkreślił pozytywne światowe perspektywy dla 

mleka & produktów mlecznych. Sekretarz generalny EDA Alexander Anton  w swoim 

wystąpieniu  stwierdził: “Dla globalnego wzrostu potrzeba globalnych rynków, globalnych firm 

mleczarskich i globalnej wizji polityki handlowej. My wszyscy wiemy, że globalne rynki są tam i 

dzisiaj; Unia Europejska jest wiodącą siłą w globalnej polityce handlowej. Odnośnie 

umiędzynarodowienia firm mleczarskich, jesteśmy na czele stawki: 10 z wymienianych przez 

Rabobank 20 największych firm mleczarskich ma swoje siedziby w Europie, przy prawie 50% ich 

obrotów wywodzących się z Unii.” 

Umowa o Wolnym Handlu NZ–UE: Premier Jacinda Ardern 

oczarowuje Brukselę 

Niedługo po jej spotkaniach w Londynie z premier UK Teresą May zatrzymała się ona w 

Brukseli dla lobbowania FTA NZ-UE. Sekretarz generalny EDA Aleksander Anton 

stwierdził: „PM6 Jacinda Ardern naprawdę chce doprowadzić do podpisania tego FTA podczas 

swojego urzędowania i jest ona naprawdę dynamicznym i młodym liderem. 

 

                                                           
6 Komentarz KSM: PM - premier 
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Umowa z CETA zajęła nam czas od maja 2009 do września 2017 r. dla uzyskania 

tymczasowego stosowania i jeśli spojrzeć na Kanadę, makroekonomiczne wartości dodane są 

oczywiste, co usprawiedliwia wysiłki UE dla negocjacji”  

 

Sprawdź nasz zaktualizowany biuletyn EDA Trade Focus dot. Nowej Zelandii: 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trad

e_Focus_-_New_Zealand_-_Jan_2019.pdf 

 

Co ze znakowaniem geograficznego miejsca pochodzenia 
(GIs) w Kanadzie?  
 

Chociaż kanadyjski system zarządzania kwotami serów CETA nie  ułatwia eksportu 

europejskich serów do Kanady, umowa CETA przynajmniej  powiększa całkowitą ilość 171 

europejskich  Gis, spośród których 54 są ikonami europejskich serów jak Danablu, 

Roquefort czy Grana Padano. Na warsztatach wysokiego szczebla ambasady Kanady w 

Brukseli w poniedziałek, wszystkie zaangażowane inspekcje kanadyjskie prezentowały 

system Gis w ramach Kandyjsko-Europejskiego Kompleksowego Ekonomicznego i 

Handlowego Porozumienia (CETA) oraz specyficzne kanadyjskie zasady ad-hoc. 

“Kanada pokazała, że w  kraju w którym  tradycyjnie panują znaki handlowe, wdrożenie 

naszego europejskiego systemu  Gi  jest możliwe i ma sens. Dzisiaj możliwa jest rejestracja 

europejskiego Gis bezpośrednio w Kanadzie.  Rozpoznanie naszego europejskiego systemu 

ochrony poprzez różnego rodzaju porozumienia jak CETA podkreśla światowe, a zwłaszcza 

kanadyjskie, docenianie naszych chronionych produktów mlecznych” – stwierdził Aleksander 

Anton, sekretarz generalny EDA. 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trade_Focus_-_New_Zealand_-_Jan_2019.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trade_Focus_-_New_Zealand_-_Jan_2019.pdf
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Szczęśliwego Nowego Roku 新年快乐 !  
Na całym świecie rozpoczęły się uroczystości związane z Chińskim Nowym Rokiem  (05 

lutego 2019). 

‘Rok świni” będzie nacechowany 70-tą rocznicą utworzenia 1 października 1949 r. Republiki 

Ludowej Chin. Najlepsze europejskie produkty mleczne, jak nasze ikony europejskich serów 

są ambasadorami europejskiej doskonałości, jakości i bezpieczeństwa w Chinach i stają się 

coraz bardziej popularne w tej części świata – i nie tylko, dzięki europejskiej polityce promocji 

– Enjoy, it’s from Europe ! (Smacznego, to jest z Europy!) 

Ocena faktów: czy mleczarstwo dostarcza takiej oceny 
Wczoraj stowarzyszenie Dairy UK  zorganizowało unikalną jednodniową konferencję, 

podzieloną na trzy sesje, dla poszukiwania dowodów dotyczących wartości żywieniowych i 

zrównoważonego rozwoju mleczarstwa oraz jak mleczarstwo może być częścią rozwiązań 

wobec ubogiej diety oraz dla zrównoważonego systemu żywności. Eksperci z całego świata 

prezentowali najbardziej aktualne dowody, podkreślając znaczenie produktów mlecznych 

versus napoje na bazie roślinnej.   

  

 
Dr Judith Bryans (CEO Dairy UK) i  Kinga Adamaszwili - Starszy Specjalista EDA ds. Żywienia, Zdrowia 

i prawa Żywnościowego oraz  Hélène Simonin Dyrektor EDA ds. Żywności, Spraw Środowiskowych i 

Zdrowia  
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Raport FAO i Global Dairy Platform 

‘Zmiany Klimatu a Światowy Sektor 

Hodowli Krów Mlecznych’ 

 
https://dairysustainabilityframework.org/wp-

content/uploads/2019/01/Climate-Change-and-the-Global-Dairy-Cattle-Sector.pdf 
 
 
 

Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny? 
 
Dzisiaj trzy nasze koleżanki i stażystki opuszczają  nas dla rozpoczęcia swoich ścieżek kariery. 
Oczywiście nie mogłyby uczynić tego bez odpowiedzi na słynne pytanie. 
 

"Moim ulubionym produktem mlecznym jest dobrze dojrzały francuski Mont d’Or ze 

świeżymi owocami np. jabłkiem lub winogronami” 

 

 

Pauline Gautun,  
która teraz przejdzie do firmy Savencia, po roku czasu w którym zastępowała Kingę 

Adamaszwili - starszą specjalistę EDA ds. Żywienia, Zdrowia i Prawa Żywnościowego   

 

 

 

 

https://dairysustainabilityframework.org/wp-content/uploads/2019/01/Climate-Change-and-the-Global-Dairy-Cattle-Sector.pdf
https://dairysustainabilityframework.org/wp-content/uploads/2019/01/Climate-Change-and-the-Global-Dairy-Cattle-Sector.pdf
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"Nie ma nic lepszego dla powrotu uśmiechu na twarzy po ciężkim dniu, niż kawałek 

Comté z plastrem solonego masła na kruchej bagietce!” 

Aline Hazard Antoine  
Praktykantka  EDA Trade & Economics ,  

od września  2018r. 

 

 
"Kawałek sera Idiazabal z dżemem figowym i orzechami włoskimi na górze. Smak 

dobrego sera jest uwydatniony przez słodkie owoce i tworzy perfekcyjną równowagę!” 

 

Paula Corres  
Praktykantka EDA Food, Environment and  

Healthod września 2018r. 

 

Dziękujemy wam wszystkim za waszą wspaniałą 

pracę 

 

 

 

 



 


