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Przeczytaj więcej na stronie 4 

Doroczna konwencja EDA/Assifonte 

16-19 Października 2019, Wiedeń Austria 

Mleczarstwo UE: 

Kształtowanie 

Europejskiego 

Krajobrazu  
Z wielką przyjemnością  Europejskie 

Stowarzyszenie Przetwórców Mleka (EDA), 

Assifonte oraz Austriackie Stowarzyszenie 

Mleczarstwa (VÖM) mają zaszczyt 

zaprosić Państwa do udziału z Dorocznej 

Konwencji EDA 2019 w Wiedniu 

 

 
 
Zarejestruj się teraz: www.eda2019.en/registration/ 

 
 
 

 

 
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 

http://www.eda2019.en/registration/
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Priorytety następnej Komisji UE 2019 -2024 
 

Na 17-tym IDF w Serocku (Polska), Brigitte Misonne, szefowa departamentu G.3 w  DG 

AGRI2, podczas jej wspaniałego wystąpienia pt. ‘Zrównoważony rozwój przyszłością sektora 

mleczarskiego’ skoncentrowała się na trzech filarach koncepcji zrównoważonego rozwoju. 

Wypunktowała ona silne strony mleczarstwa UE, jak również przyszłe wyzwania stojące przed 

naszym sektorem. 

 

W swoim wystąpieniu na 17-tym IDF w Polsce sekretarz generalny EDA Alexander Anton 

stwierdził: 

“Z mleczarskiej  perspektywy, na podstawie tego co dzisiaj wiemy, następna Komisja będzie w 

bardzo dużym stopniu  nakierowana na ‘Europejską Zieloną Umowę’ 3(ekologiczną 

transformację naszego kontynentu), na lepszym włączaniu obszarów rolnych w projekt 

Europejski, na Jednolity Rynek ustalony dla 21 wieku oraz na konsolidację środowiska handlu i 

realny sukces wynikający z dotychczasowych działań Komisarz Celilii Malmström i Phila 

Hogana na arenie handlu międzynarodowego”. 

  

 “Prezydent elekt Komisji Europejskiej wyraziła się w sposób jasny: Europa w nadchodzących 

latach wkroczy w etap pełnego przejścia do ekonomii obiegu zamkniętego o niskiej emisji. Dla 

nas, zerowa netto  emisja gazów cieplarnianych stanie się celem nadrzędnym w następnych 

pięciu latach – i tu, każda firma mleczarska, jakiejkolwiek wielkości , będzie potrzebowała  

opierać się na całej laktosferze, aby to osiągnąć.” 

 

 

 
2 Komentarz KSM: DG AGRI – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 
3 Komentarz KSM: w oryginale – „European Green Deal” 
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17-te Międzynarodowe Forum Mleczarskie (IDF) w 

Serocku, Polska 

 
Agnieszka Maliszewska powitała około 200 gości na 17-tym Forum Mleczarskim w Serocku 

w ubiegłą środę. Komisarz UE Phil Hogan otworzył IDF przesłaniem video, a Polski Minister 

Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz przewodniczący EDA Michel Nalet  

przedyskutowali zagadnienie  pt. „Brexit i jego konsekwencje dla europejskiego mleczarstwa”. 

 

W swoim wystąpieniu  Michel Nalet naświetlił silną przywódczą pozycję Polski w ostatnich 

pięciu latach w europejskim rolnictwie przy udziale MEP4 Czesława Adama Siekierskiego 

jako przewodniczącego Komitetu Rolnictwa w Parlamencie Europejskim i Jerzego Plewy jako 

dyrektora generalnego DG AGRI. 

 

Michel Nalet stwierdził: “ Razem z przyszłym nowym polskim Komisarzem UE Januszem 

Czesławem Wojciechowskim, wieloletnim stałym członkiem Komitetu Rolnictwa PE, w 

następnych pięciu latach polskie przywództwo będzie jeszcze bardziej wzmocnione” 

 

 

 

 

 
4 Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu Europejskiego. 
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Polityka CAP po 2020 r. przedłożona pod plenarne 
głosowanie. 
 
Komitet Parlamentu Europejskiego Rolnictwo, kierowany przez przewodniczącego Komitetu, 

którym jest MEP Norbert Lins (EPP, Germany), zadecydował o  przedłożeniu propozycji CAP po 

2020 r. pod głosowanie  plenarne Parlamentu Europejskiego. Rekomendacje Komitetu ds. 

Rolnictwa muszą nadal być zaaprobowane przez Konferencję  Przewodniczących  Komitetu 

Parlamentu oraz Konferencję Przewodniczących Parlamentu. Oczekuje się, że obie 

Konferencje wyrażą zgodę na te rekomendacje.  

Ta decyzja przekłada się na ciągłą pracę nad propozycjami Komisarza UE Phila Hogana oraz 

na olbrzymią pracę przeprowadzoną już na poziomie PE dla uzyskania kompromisu w postaci 

ponad 6 000 poprawek. Nasza grupa zadaniowa EDA CAP5 będzie mogła także określić 

pozycję EDA w przyszłości jako konstruktywnego partnera w nadchodzących procedurach 

legislacyjnych i w kontynuowaniu odgrywania znaczącej roli naszego stowarzyszenia w 

kształtowaniu przyszłości przemysłu mleczarskiego. 

 

Seminarium UE nt. Żywności & Mleczarskich 
doskonałości w Indiach 

 
 

 

W dniach 10 i 11 października 2019 r., DG AGRI  zorganizuje 

seminarium w New Delhi (Indie) dot. żywności UE, na którym 

Emmanuel Treuil (Savencia) będzie prezentował w imieniu 

EDA nasze doskonałości mleczarskie UE.  

 

 

 

 

 

 
5 Komentarz KSM: grupa zadaniowa EDA CAP (EDA CAP task force) - ds. Wspólnej Polityki Rolnej 
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Sekretarz generalny EDA Alexander Anton  na spotkaniu, w którym uczestniczył prof. 

Rakesh Joshi (Indyjski Instytut Handlu Zagranicznego) i dr. Smita Sirohi z ambasady Indii w 

Brukseli stwierdził: 

 

 “Te seminaria są wyjątkową okazją dla uwydatnienia doskonałości naszej europejskiej 

żywności i produktów mlecznych na całym świecie. My jako mleczarstwo UE chcielibyśmy 

odkorkować potencjał rynku Indii, kraju liczącego 1,37 mld obywateli. Jak dotąd jednak, ten 

rynek jest w zasadzie zamknięty dla naszych produktów. Mamy nadzieję, że to seminarium 

pomoże zainicjować proces w kierunku przynajmniej niewielkiego dostępu do rynku Indii dla 

produktów mlecznych UE.” 

 

 

 

 
 

Rola produktów mlecznych w 

zapobieganiu chorób stylu życia 
  

Obniżone ryzyko nadwagi, otyłości, chorób układu krążenia, syndromu metabolicznego, 

nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, osteoporozy, raka ….. 

Przeczytaj o korzystnych efektach mleka i produktów mlecznych na zdrowie w naszym 

ostatnim biuletynie informacyjnym 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Nutrition_Factsheets/EDA_

Nutrition_Factsheet_The_role_of_dairy_in_helping_to_prevent_lifestyle_diseases_Sep._2019.pdf 

 

 

 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Nutrition_Factsheets/EDA_Nutrition_Factsheet_The_role_of_dairy_in_helping_to_prevent_lifestyle_diseases_Sep._2019.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Nutrition_Factsheets/EDA_Nutrition_Factsheet_The_role_of_dairy_in_helping_to_prevent_lifestyle_diseases_Sep._2019.pdf


Biuletyn informacyjny Dairy Flasch  

 #13/2019 
Połącz się ze światem mleczarstwa 

 
Handel produktami mlecznymi i Meksyk 
 
► Sprawdź nasz uaktualniony handlowy  biuletyn informacyjny dot. sektorów mlecznych UE – 

Meksyku i relacji handlowych ! 

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

_Focus_-_Mexico_-_2019.pdf 

 

 

 

Przegląd wyjątkowych działań wspierania rynku 
mleka w latach 2014-2017 wykonany przez Trybunał 
Obrachunkowy UE (CoA)  
 
CoA poprosił EDA o wzięcie udziału oszacowaniu ex-post  serii wyjątkowych działań, które były 

wdrożone, poza ‘normalnymi’ schematami interwencji stosowanymi przez Organizację 

Jednolitego Wspólnego Rynku w ramach CAP, przez Komisję Europejską pomiędzy 2014 a 2017 

r. To badanie jest częścią większego przeglądu dokonywanego przez Europejski CoA, w którym 

zasiada nominowany przez Polskę Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski. 

 
 

 
 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trade_Focus_-_Mexico_-_2019.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_Trade_Focus_-_Mexico_-_2019.pdf
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Te analizy nakierowane są na efektywność  działań w krajach członkowskich. EDA, jako 

jeden z istotnych udziałowców UE w zakresie rynków mleka i produktów mlecznych, zostało 

na jesieni 2014 r. włączone w odpowiednim zakresie w szersze opracowanie procesu dot. 

tych działań. Na poziomie UE, większość tych działań była w pełni wspierana przez EDA i 

wykazała oczekiwany rezultat, w postaci złagodzenia wpływu kryzysu na europejską 

laktosferę. Nasze szacunki  EDA ex-post dot. nadzwyczajnych  działań podjętych przez 

Komisję Europejską potwierdziły nasze podejście wspierające większość tych działań 

podjętych na poziomie Unii Europejskiej. 

 

 

Wymiana poglądów dot. polityk środowiskowych na 
forum Parlamentu Europejskiego i Komisji. 
 

W ubiegłym tygodniu miały miejsce dyskusje na spotkaniu Komitetu ENVI 6 Parlamentu 

Europejskiego pomiędzy Komisją UE i MEPs7. Stworzyło ono możliwość  podsumowania akcji 

UE prowadzonych w ostatnich 5-ciu latach dla klimatu i ochrony środowiska przy udziale 

takich osób jak nowy przewodniczący Komitetu  ENVI, MEP Pascal Canfin oraz  Komisarz 

ds., Środowiska, a także Dyrektor Generalny DG CLIMA8 CLIMA Mauro Petriccione. 

 

Dyskusja koncentrowała się na strategii UE neutralizacji węgla oraz na zagadnieniu  

wylesiania oraz strat w bioróżnorodności, co uzyskuje coraz większe znaczenie na 

międzynarodowym poziomie po katastrofalnych pożarach lasów tego lata w Amazonii. W tym 

kontekście oraz po ściśle powiązanych z tym debatach, EDA skłania się do kontynuacji 

skupienia swoich wysiłków dla redukcji śladu środowiskowego sektora oraz do współdziałania 

dla pozyskania celów środowiskowych UE i na poziomie światowym, zapewniając 

jednocześnie jakość i bezpieczeństwo żywności. 

 
 

 
 
 
 

 
6 Komentarz KSM: ENVI - Komitet ds. środowiska Parlamentu Europejskiego 
7 Komemtarz KSM: MEPs – członkowie Parlamentu Europejskiego 
8 Komentarz KSM:  DG CLIMA Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu  
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Nowe rozporządzenie dot. przejrzystości systemów 
żywnościowych w UE 
 
Wcześniej w tym tygodniu, zostało opublikowane w dzienniku oficjalnym nowe 

rozporządzenie dot. przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka 

w łańcuchu żywnościowym 

 ► https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:231:TOC 

 

Te nowe zasady nakierowane są na wzrost przejrzystości w odniesieniu do łańcucha żywności. 

W przyszłości, badania oraz  informacje wspierające prośby o naukowe wsparcie ze strony 

EFSA9 będą publikowane automatycznie, gdy zgłoszenie ze strony operatora biznesu 

spożywczego będzie zwalidowane lub uznane jako dopuszczalne. Informacje niejawne będą 

chronione w uzasadnionych okolicznościach, a prośby o tajność będą oceniane przez EFSA. 

Przegląd rozporządzenia dot. Ogólnego Prawa Żywnościowego  ma swoje korzenie w 

Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej dot. glifosfatu. 

 

 

Jaki jest twój ulubiony produkt?  
 
“Moim ulubionym produktem mlecznym jest Oscypek (PDO)10 – 

jeden z najlepszych polskich serów. Jest serem wędzonym 

wrabianym w  Tatrach. Jest zalecany do smażenia i podawania 

ze świeżymi liśćmi bazylii. 

Jakub Olipra (Ekonomista, Crédit Agricole Polska) ► ...którego ostatni naukowy 

artykuł  ‘Cykle na światowym Rynku Mleka’ jest opublikowany w sieci. 

https://www.researchgate.net/publication/334246512_CYCLES_IN_THE_GLOBAL_MILK_MARKET 

 

 

 
9 Komentarz KSM: EFSA Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności  
10 Komentarz KSM product PDO – skrót od unijnego systemu ochrony ze względu na miejsce pochodzenia - 
Protected designation of origin (PDO). Produkt musi być produkowany, przetwarzany i przygotowany na danym 
obszarze i posiadać cechy charakterystyczne wynikające z tego rejonu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://www.researchgate.net/publication/334246512_CYCLES_IN_THE_GLOBAL_MILK_MARKET
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Arla podpisuje nową umowę o współpracy w Nigerii dla 

rozwoju lokalnego sektora mleka.https://www.arla.com/company/news-and-

press/2019/pressrelease/arla-scales-up-its-commitment-to-develop-a-sustainable-dairy-sector-in-

nigeria-2918204/ 

Wiedeń 2019 

Prelegenci – włączając takie osoby jak: 

 

 

 DI Maria Patek Minister ds. Zrównoważonego Rozwoju i 

Rolnictwa 

H.E David Walker ambasador NZ ds. WTO w Genewie, 

 

 MEP Norbert Lins przewodniczący Komitetu Parlamentu 

Europejskiego AGRI, 

 Josef Braunshofer CEO (dyrektor generalny) Berglandmilch, 

 

 Giuseppe Ambrosi CEO Ambrosi spa&prezydent Assolate, 

 Francois Salamon CEO Schreiberfoods Europe, 

 

Dr Marin Bozic Uniwersytet Minnesota, 

Dr Jaap Petraeus Dyrektor Sustainability Royal 

FrieslandCampina, 

Boyan Neytchev grupa Bel, generalny dyrektor na Centralną i 

Wschodnią Europę 

https://www.arla.com/company/news-and-press/2019/pressrelease/arla-scales-up-its-commitment-to-develop-a-sustainable-dairy-sector-in-nigeria-2918204/
https://www.arla.com/company/news-and-press/2019/pressrelease/arla-scales-up-its-commitment-to-develop-a-sustainable-dairy-sector-in-nigeria-2918204/
https://www.arla.com/company/news-and-press/2019/pressrelease/arla-scales-up-its-commitment-to-develop-a-sustainable-dairy-sector-in-nigeria-2918204/

