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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1 
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 

Ścieżka dojścia do zrównoważonego rozwoju i odporności 

w rolnictwie UE i w systemach żywnościowych 
  
W ubiegłym tygodniu sekretarz generalny EDA Alexander Anton spotkał się z Komisarzem 

UE ds. Rolnictwa Januszem Wojciechowskim oraz Catherine Geslain-Lanéelle  w European 

House-Ambrosetti2 na debacie poświęconej wszystkim zagadnieniom połączonym z CAP i 

Zielonym Ładem, ilustrującej w jaki sposób strategie Od Pola do Stołu i Biodywersyfikacji będą 

razem z reformą CAP dostarczać wszechstronnej odpowiedzi na środowiskowe, socjalne i 

ekonomiczne wyzwania w naszych czasach. 

 

"Systemy rolnicze i żywnościowe, a tym samym rolnicy i przetwórcy są istotne dla 

odporności i zrównoważonego rozwoju w Europie.” 

 
  
Sekretarz generalny EDA Alexander Anton spotkał się z Komisarzem UE Januszem Wojciechowskim 

 

 

 
 

 
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM: European House – Ambrosetti  jest to  profesjonalna  grupa konsultingowa ufundowana w 

1965r. przez  Alfredo Ambrosettiego, aktywna na wielu polach we Włoszech, Europie i na całym świecie  



 

 

 
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/EDA_Dairy_Focus_-
_Germany.pdf 
 

Spotkanie Komitetu EDA ds. Handlu i Ekonomii  
  
Komitet ds. Handlu i Ekonomii EDA zorganizował swoje kwartalne  spotkanie w zeszłym tygodniu. 

Stało się  to wspaniałą możliwością dla zebrania razem urzędników Komisji UE, dla podsumowania 

kilku ostatnich burzliwych miesięcy  

 
  

Wpływ kryzysu COVID-19 na rynek zaoferował  żyzny grunt dla dyskusji. Widzimy, że uzgodniona 

odpowiedź przez Komisję Europejską i sektor mleczarski wsparła rynki do pewnego stopnie, ale 

obecnie kluczowym jest praca w kierunku odnowy strukturalnej. Mieliśmy możliwość dyskusji nad 

relacjami UE z krajami trzecimi, włączając napięte relacje z USA i czarne chmury Brexitu wiszące 

nad naszymi głowami. Podnieśliśmy także sprawy przebiegających negocjacji nad reformą CAP. 

Jest całkiem oczywiste, że będziemy to działanie  „wszystkie ręce na pokład” w drugiej połowie 

2020 r. 

 

Reforma CAP: zegar tyka!  
 

W ramach przebiegających dyskusji na poziomie UE, EDA prezentowała i dyskutowała ze swoimi 

członkami ostatnie aktualizacje Pakietu Reform CAP składającego się z  Rozporządzenia dot. 

Strategicznych Planów CAP, Rozporządzenia Horyzontalnego oraz Rozporządzenia dot. Wspólnej 

Organizacji Rynku (CMO). 

 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/EDA_Dairy_Focus_-_Germany.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/EDA_Dairy_Focus_-_Germany.pdf


 

 

Z powodu wolnego postępu negocjacji MFF3 i  załamania związanego z COVID-19, Prezydencja 

Chorwacji w Radzie nie była zdolna osiągnąć częściowego politycznego porozumienia przed 

czerwcem 2020 r., prezentując zamiast tego raport o postępach. Jednakże podczas prezydencji 

Niemiec można oczekiwać porozumienia. 

Rzeczywiście, Julia Klöckner, Minister Federalny Niemiec ds. Żywności i Rolnictwa przekazała 

życzenie jej rządu osiągnięcia generalnego podejścia do pakietu Reformy CAP przed 

październikiem tego roku, torując drogę dla negocjacji w ramach trialogu z Parlamentem 

Europejskim i Komisją na jesieni 2020 r. Zaproponowane kompromisowe zmiany Parlamentu 

Europejskiego dot. rozporządzenia CMO były uważnie egzaminowane przez EDA i ich członków, 

gdyż są dyskutowane w Parlamencie Europejskim. 

 

DG TRADE 4- obrona naszych interesów i ekspansja naszych 
eksportów 
 

W świetle nadchodzącej nominacji  Szefa Działu Handlowego, DG Trade ogłosiła, że będzie 

dokonywać przekształceń strukturalnych.  Ważne prace nad dostępem do rynku będą od połowy 

lipca przechodzić do nowego Działu. Szefowa DG Trade Joanna Krzeminska-Vamvaka oraz 

Zastępca Szefa Działu Carolina Cumbo Nacheli, będą przywodzić działowi F1 i jego pracom nad 

Strategią Dostępu do Rynku. 

EDA gratuluje nowemu kierownictwu działów i czeka z niecierpliwością na przeprowadzenie 

kompleksowych wysiłków w celu zaspokojenia globalnego i rosnącego popytu na nasze zdrowe i 

odżywcze produkty mleczne. 

 
 
Pierwsze fizyczne spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców mleka od początku COVID 19: 

Dyrektor DG SANTE5 Dr Sabine Jülicher  oraz Jørgen Hald Christensen, Alexander Anton podczas wymiany 

poglądów na naszym komitecie EDA FEP. „ Będziemy definiować kryteria dla systemów zrównoważonej żywności  

zgodnie z ostatnimi osiągnięciami nauki i modyfikować je gdy będzie to adekwatne !” 

 
3 Komentarz KSM : MFF – Wieloletnie Ramy Finansowe 
4 Komentarz KSM: DG Trade – Dyrekcja Generalna ds. Handlu KE 
5 Komentarz KSM: DG Sante – Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności 



 

 

 

MEP Alexander Bernhuber i jego zespół na spotkaniu z sekretarzem generalnym EDA Alexandrem Antonem w 

Brukseli: „ Biodywersyfikacja jest jednym z kluczowych zagadnień naszej przyszłości, nie tylko na Europejskim, ale 

też na światowym poziomie”. 

 
 

Czynienie mleczarstwa integralna częścią Zielonej Odnowy 
  
Peder Tuborgh  CEO6 Arla Foods dokonał pewnych  przemyśleń, które zostały opublikowane w 

biuletynie Parlamentu. Stosowanie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu mleczarstwa 

może pomóc z zapewnieniu zielonej transformacji Europy.  

 My wierzymy, że europejskie mleczarstwo jest częścią rozwiązania i 

zwolennikami przyspieszenia przekształcania w kierunku 

zrównoważonego mleczarstwa” 

► Czytaj więcej 

https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/making-dairy-an-

integral-part-of-the-green-recovery 

 
6 Komentarz KSM: CEO – Dyrektor Generalny 

https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/making-dairy-an-integral-part-of-the-green-recovery
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/making-dairy-an-integral-part-of-the-green-recovery


 

 
 
 

W obronie Jednolitego Rynku 
 

  
 
MEP Andreas Schwab (EPP, DE) opublikował listę ostatnio przyjętych 

krajowych środków zaburzających zasadę jednolitego Rynku w sektorze 

dóbr konsumenckich. 

 

 

 “W celu szybszej odbudowy po COVID-19, obecnie wydawane środki są niewystarczające. Musimy 

chronić bazę naszego ekonomicznego sukcesu: Jednolity Rynek. Obecnie jesteśmy na złej drodze!” 

Na swojej liście MEP Andreas Schwab włącza bułgarskie prawo zobowiązujące sektor handlu 

detalicznego do dostarczania 90% krajowych produktów mlecznych, ►polską stronę internetową 

‘name & blame’7  dot. importerów produktów mlecznych 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Flash/Dairy_Flash_8_-

_2020.pdf , ► wezwanie ministra rolnictwa Francji o patriotyzm żywnościowy i dekret dot. 

nazewnictwa pochodzenia produktu  

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Flash/Dairy_Flash_10_-

_2020.pdf i wiele innych inicjatyw. 

 

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton pogratulował: 

.  

“Jesteśmy wdzięczni za to wezwanie o podjęcie akcji przez Komisję Europejską, która nie 

wykorzystała w przeszłości wielu możliwości, aby w poważny sposób odegrać rolę strażnika traktatu.  

 MEP Andreas Schwab i jego zespół naświetla problemy, którym komunikat Komisji Europejskiej 

‘Identyfikacja i adresowanie barier wobec Jednolitego Rynku” z marca 2020 tak naprawdę nie 

stawił czoła”  

 

 
7 Komentarz KSM: name & blame – wymień i napiętnuj 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Flash/Dairy_Flash_8_-_2020.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Flash/Dairy_Flash_8_-_2020.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Flash/Dairy_Flash_10_-_2020.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Flash/Dairy_Flash_10_-_2020.pdf


 

 

 

 

Prezydencja UE Niemiec : kluczowy czas dla Europy & 

Europejskiego Mleczarstwa 

 

Wczoraj Niemcy przejęły rotacyjną Prezydencję Rady UE. W burzliwych czasach, Niemiecka 

Prezydencja optowała za logo (Möbius band)8, która symbolizuje „ innowacyjność i integrację 

Europy, gdzie jedność jest kreowana poprzez wymianę i  zbliżanie się do siebie różnych interesów. 

Silne logo dla zjednoczonej Europy. Europa zakorzeniła się we wspólnym duchu solidarności”. 

 

► Sprawdź nasz  EDA Dairy Focus dot. Niemiec 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/EDA_Dairy_Focus

_-_Germany.pdf 

 

Serwatka. Dla przeżycia. Dla życia.  
 

Około 460 r. pne, Hipokrates, ojciec Współczesnej medycyny, zaczął przypisywać serwatkę 

swoim pacjentom, ze względu na jej korzyści zdrowotne, nazywając ją „serum”. 

 

Dzisiaj białka serwatkowe są uznawane jako białko o najwyższej jakości żywieniowej. Dowiedz 

się więcej i podziel się  informacją o korzyściach białka serwatkowego z naszą siostrzaną 

organizacją na platformie ► EWPA's Wheyforliving platform! 

 

 
https://wheyforliving.com/ 
 

 
8 Komentarz KSM: Möbius band – wstęga Möbiusa – szczególna powierzchnia jednostronna opisana niezależnie przez 

niemieckich matematyków Augusta Möbiusa i Johanna Benedicta Listinga w 1858 roku. Jej model można uzyskać, sklejając 
taśmę końcami przy odwróceniu jednego z końców o kąt 180°. 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/EDA_Dairy_Focus_-_Germany.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/EDA_Dairy_Focus_-_Germany.pdf
https://wheyforliving.com/


 
 

 


