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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 
 

  

Wcześniejsza rejestracja otwarta do jutra 

 

Konwencja EDA/Assifonte 2018 

 

 ‘Zielona Przyszłość Europejskiego Mleczarstwa’  
14 – 17 listopada 2018 w Dublinie, Irlandia  

Goszczona przez Dairy Industry Ireland  

 

Z udziałem kluczowego prelegenta : Komisarza EU Phil 

Hogan i wielu ekspertów ze świata mleczarstwa … http://eda2018.eu/speakers/ 

 

Zarejestruj się i zarezerwuj hotel http://eda2018.eu/ 

 

Nauka & technologia: nakierowana na tłuszcz 
mleczny  
16ty Europejski Kongres dot. Odżywiania Tłuszczami w Belfaście  
 
Około 500 naukowców z całej Europy wzięło udział w 16-tym Europejskim Kongresie dot. Odżywiania 

Tłuszczami w Belfaście w dniach 16-19 września 2018 r. Dr. Sean A. Hogan (DPTC) stwierdził podczas 

powitania uczestników: „To jest pierwszy raz, gdy europejskie środowisko naukowe w zakresie tłuszczów 

nakierowuje się na potencjale mleka – a jakie może być lepsze miejsce na to niż Irlandia, gdzie ustanowione jest 

Centrum Mleczarskiej Technologii Przetwórczej (DPTC) w Limerick we współpracy z uniwersytetem, 

administracją rządową a zakładami mleczarskimi”. 

Sekretarz generalny Alexander Anton w swoim otwierającym spotkanie wystąpieniu stwierdził: 

„Mleko jest unikalną mieszaniną makro i mikro składników odżywczych. W zakresie tłuszczów jak również 

białka, nadal odkrywamy niesamowity potencjał mleka i mleczarstwa. Jest to ciągłe wyzwanie dla nas, w 

sektorze mlecznym, dla ustanowienia właściwego naukowo-umocowanego obrazu tłuszczu mlecznego i jego 

znaczenia w dietach. Liczymy na środowisko naukowe, że pomoże nam w  uzyskaniu tego właściwego obrazu. 

 

 

                                                           
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 

http://eda2018.eu/speakers/
http://eda2018.eu/
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@DrMiriamRyan Sep 18  https://twitter.com/EDA_Dairy   
 

"Stałe dyskusje nad wzmocnieniem współpracy Irlandzkego&Unijnego mleczarstwa poprzez  

DairyIndustryIE  oraz   @EDA_Dairy & @dptcentre w Belfascie 

 

 

 

Nieuczciwe Praktyki Handlowe (UTPs) 
debatowane w Parlamencie Europejskim 
  
Tuż przed pozytywnym głosowaniem w Komitecie Parlamentu Europejskiego dla rynku wewnętrznego, 

nad proponowanym tekstem dla Dyrektywy UTP, delegacja EDA spotkała się z MEP2 Paolo De Castro 

(S&D, Italy):  
 “Musimy być pewni, że łańcuch rolno-spożywczy jest chroniony przed UTPs. Jest w najwyższym 

stopniu ważne, aby opracować  właściwy tekst  oraz mieć wsparcie Parlamentu 

Europejskiego dla tego tekstu. Głosowanie w tym tygodniu było pierwszym 

krokiem. Ja liczę na wszystkich członków Parlamentu Europejskiego, że prześlą 

silny sygnał podczas plenarnego glosowania w październiku”, podkreślił MEP 

Paolo De Castro. 

Delegacja EDA, której przewodniczył Kirsten Holm Svendsen (DDB), podziękowała MEP Paolo De 

Castro za jego zaangażowanie w dostosowaniu proponowanego tekstu do zawartości Pakietu 

Mlecznego 2012 i dodała, że: „wszystkie zakłady mleczarskie w całej Unii spotykają się z UTPS, 

niezależnie od ich legalnego statusu i ich wielkości. Jeśli Unia Europejska chce stawić czoło temu 

zagadnieniu, tekst UTP musi ustalać  efektywną ochronę.” 

 

                                                           
2 Komentarz KSM: MEP członek Parlamentu Europejskiego 

https://twitter.com/EDA_Dairy
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Organizacje producentów, a efektywność w 

łańcuchu dostaw 

MEP Paolo De Castro podczas swojego wystąpienia w piątek, otwierającego konferencję DG AGRI dot. 

 Organizacji Producenckich  (POs), podkreślił ich wkład we wzmacnianiu pozycji rolników w łańcuchu 

dostaw, podkreślając przy tym specyficzną role spółdzielni. 

 
“Większość spośród 3 400 rozpoznanych Pos w całej Unii jest utworzona w sektorze owoców i warzyw. W 

sektorze mlecznym mamy około 300 POs w Europie, a jako Danone współpracujemy z POs w sześciu 

krajach członkowskich UE. Charakter POs jest różny w różnych krajach członkowskich i my wierzymy 

naprawdę w tą różnorodność, mającą wpływ na nasze realia rynkowe”, stwierdził w swoim wystąpieniu 

członek Zarządu EDA Antoni Bandrés (Dyrektor ds. dostaw, Danone Iberia). 

 
Na początku 2019 r. Komisja Europejska opublikuje swoje badania dot. POs, nakierowane na ich 

ustanawianie, modus operandi i akceptację. 

 

Kongres Polskiego Serowarstwa w Łochowie  
 

W dniach 10-12 września, firma organizująca agro-przemysłowe konferencje  

zorganizowała Polski Kongres Serowarstwa Polskiego w Łochowie w Polsce. 

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton naświetlił nie tylko znaczenie serów i 

serwatki dla sektora mleczarskiego UE, ale także europejski projekt jako bazy historii 

sukcesu mleczarstwa w Polsce i w UE. 

“Wymiana poglądów na wysokim szczeblu podczas Kongresu Polskiego Serowarstwa była dla mnie bardzo 

odkrywcza – polski przemysł serowarski jest tętniący życiem i bazuje na bogatej historii: pierwsze dowody 

na wyrób sera datują się na 7500 lat wstecz i zostały odnalezione w historycznej krainie Kujaw w Polsce. 

Tak więc można powiedzieć, że historia serowarstwa zaczyna się w czasach neolitu w Polsce”. 
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Młodzi Farmerzy Ulsteru w Brukseli 

 
Ulster Young Farmers - Młodzi Farmerzy z Ulsteru -  NFU (Irlandia Północna) dyskutowali w Brukseli 

sprawy dot. przyszłości mleka. 

Przewodniczący Ulster Young Farmers James Speers stwierdził : “Brexit jest naszym olbrzymim 

niepokojem, ale my jako młodzi rolnicy potrzebujemy widzieć także szerszą przyszłość dla mleczarstwa. 

Dobrze było usłyszeć, że EDA zgadza  się ministrem rolnictwa  Austrii, który powiedział ostatnio, że ‘Mleko 

pozostanie białym złotem na następną  dekadę’”.  

 
James Speers (w środku) z przewodniczącym Irish Farmers Association Joe Healy (po lewej) i sekretarzem 

generalnym EDA Alexandrem Antonem (po prawej). 

 

 Rozpatrywanie przez Chile 
wprowadzenia celnych mechanizmów 
ochronnych  

 
Chile rozważa  aktualnie możliwość nałożenie ceł ochronnych na import  mleka w proszku i sera 

gouda. Wobec tego, że pomimo iż zgodnie z raportami Nowa Zelandia jest głównym źródłem 

importu do Chile dla wszystkich rozważanych produktów mlecznych, Francja i Niemcy są także 

wymieniane odnośnie sera gouda. Jeśli byłoby to wystarczającym dowodem na zagrożenia dla 

chilijskiego mleczarstwa na zakończenie tego badania, zostałyby wdrożone dodatkowe cła na 

wszystkie rodzaje mleka w proszku i/lub gouda, bez względu na pochodzenie. 
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Na Komitecie WTO ds. Mechanizmów Ochronnych, które odbyło sie w kwietniu, pięciu członków WTO 

(Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Australia i Nowa Zelandia) wyraziły swoje obawy odnośnie 

rozpoczęcia przez Chile rozeznania dot. importu mleka w proszku i sera gouda, z uwagi na szybkość tego 

rozeznania oraz brak widocznego wsparcia ze strony lokalnego przemysłu.  Chile stwierdziło, że były 

wyjątkowe okoliczności  usprawiedliwiające to dochodzenie. Omówienie tego zagadnienia, najpierw 

ogłoszone na sierpień, będzie miało miejsce w dniu 16 października. Strony zainteresowane muszą zgłosić 

się  do dnia 10 października, w ciągu dwóch tygodni. 

 

EDA wita z zadowoleniem poparcie francuskich 
organów nadzoru dla zasad UE dot. Ochrony 
Określeń Mleczarskich 
  
Dochodzenie z 2016 r. ➤  https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-substitution-des-

produits-laitiers dot. prezentowania i nazewnictwa produktów na bazie roślinnej przeprowadzone 

przez Francuską Inspekcję ds. Konkurencji, Spraw Konsumenckich i Kontroli Oszustw pokazało 

olbrzymią niezgodność z prawem UE. Przemysł mleczarski ponownie powtarza swoje wezwanie do 

krajowych organów UE do wzmocnienia wdrożenia zasad dot. chronionych określeń mleczarskich. 

W celu uzyskania jasnego zrozumienia głównych zasad i specyficznych uregulowań,  jesteśmy 

szczęśliwi mogąc rozpowszechnić francuskie tłumaczenie  naszych wytycznych dot. Chronionych 

Określeń Mleczarskich https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-substitution-des-produits-

laitiers,  dostarczone nam dzięki uprzejmości  francuskiego członka naszego Stowarzyszenia. 

 

 Zrównoważony Rozwój Mleczarstwa w 
Europie i poza nią.  
 

 

Fundacja Wsparcia Inwestycji w Rolnictwie dla Europy (RISE), którą kieruje były Komisarz UE Jan 

Janez Potočnik, opublikowała ostatnio badania nad przyszłości hodowli. Podczas publicznej 

prezentacji tych badań w Brukseli, dwa tygodnie temu, EDA podkreśliła wysiłki i ambitne cele  

sektora mleczarskiego UE dla ciągłej poprawy naszego ekonomicznego, socjalnego i 

środowiskowego zrównoważonego rozwoju.  

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-substitution-des-produits-laitiers
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-substitution-des-produits-laitiers
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-substitution-des-produits-laitiers
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-substitution-des-produits-laitiers
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Jako przykład, nasz projekt ‘PEF pilot’ jest wzorcowym przykładem naszej pro-aktywnej strategii w 

tym obszarze. Więcej informacji można znaleźć w naszym biuletynie informacyjnym EDA 

factsheet: ‘Mleczarstwo jako aktywny aktor dla klimatu i środowiska’. 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Positive_Dairy_Factsheet_Update_Sept._2018.pdf 

 

 Przed opuszczeniem EDA w dniu 5-tego października, w celu zajęcia 

się następnym etapem swojej kariery zawodowej, nasz pracownik ds. 

ekonomicznych Flora DEWAR odpowiedziała na nasze słynne 

zapytanie jaki jest ….. 

  

Twój ulubiony produkt mleczny?  
"Kawałek  Cornish Yarg3, na razowym chlebie i  chutney4... Perfekcyjny na Ploughman’s 

lunch!5” 

 

XVI Forum Polskiej Spółdzielczości 
Mleczarskiej  
 
@EDA Dairy Sep 26  
https://twitter.com/EDA_Dairy 

 

Przewodniczący EDA  @mnalet celebrujący Światowy 

Dzień Mleka w Szkole #WorldSchoolMilkDay wraz z Janem 

Krzysztofem Ardanowskim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Polski @PremierRP_en @MRiRW_GOV_PL na 16 

Forum Polskiej Spółdzielczości Mleczarskiej @XVI_FSM 

 

                                                           
3 Komentarz KSM:  Cornish Yarg -  półtwardy ser z mleka krowiego robiony w Korwalii, Anglia. 
4 Komentarz KSM: chutney – gęsty ostry sos owocowy 
5 Komentarz KSM: Ploughman’s lunch- angielski zimny posiłek bazujący na chlebie, serze i cebuli 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Positive_Dairy_Factsheet_Update_Sept._2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Positive_Dairy_Factsheet_Update_Sept._2018.pdf
https://twitter.com/EDA_Dairy
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@EDA Dairy Sep 26  https://twitter.com/EDA_Dairy 
 

Przyszłość Gospodarki Żywnościowej i Rolnictwa #FutureofFoodandFarming na  @XVI_FSM w 

Polsce  z  @PolskaIzbaMleka, @CzSiekierski oraz @mnalet dyskutującymi propozycje Komisarza 

Phila Hogana  @PhilHoganEU  dot. WPR #EUagrifood. 

 
 

 

 

 
W następną środę 3 października w Strasburgu,  Koalicja Europejskich EUROGERIONÓW 

przeprowadzi polityczny dialog dot. znaczenia poziomu regionalnego we wdrażaniu Wspólnej 

Polityki Rolnej (CAP), wraz z MEPs6 : Paolo DE CASTRO (S&D, Włochy), Clara AGUILERA (S&D, 

Hiszpania) and Michel DANTIN (EPP, Francja). Znaczenie regionów UE w CAP jest tak samo ważne,  

jak znaczenie mleczarstwa - ekonomicznego kręgosłupa obszarów wiejskich i najważniejszego agro-

żywnościowego sektora obecnego we wszystkich krajach członkowskich UE. 

 

 

  

 

                                                           
6 Komentarz KSM: MEPs – członkowie Parlamentu Europejskiego 

https://twitter.com/EDA_Dairy
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http://eda2018.eu/ 

 

Nadchodzące wydarzenia mleczarskie 

 
02-04/10: WTO Public Forum 2018 - ‘Trade 2030’ │ Genewa (CH) 

  

03/10: Coalition of European AGRIREGIONS’ debata │ Europejski 

Parlament, Strasbourg (FR) 

  

03-04/10: ‘Trademarks and geographical indications: future 

perspectives’ konferencja współorganizowana przez Komisję Europejską, DG Agriculture and 

Rural Development oraz European Union Intellectual Property Office │ Alicante (ES) 

 

05/10: CLAL Dairy Forum │ Bardolino (IT)  

 

09/10: Debata: ’What priorities for Animal Welfare in the EU and beyond?’ │ Bruksela (BE)  

 

15-18/10: IDF World Dairy Summit 2018│ Daejeon, (Południowa Korea) 

  

21-25/10: SIAL Paris - ‘Salon international de l'Alimentation’ (FR) 

22-23/10: Medium-term outlook for the EU agricultural commodity markets │ Bruksela (BE)  

06-07/11: European Dairy Academix: Kiel University z wizytą w EDA │ Biuro EDA  (BE) 

  

07/11: Civil Dialogue Group on the CAP │ Bruksela (BE)  

 

14-17/11: EDA Annual Convention 2018 │ Dublin (IE) 

  

19/11: EU Seminar on Standards for Agri-food products │ Tehran (Iran)  

 

19/11: European Dairy Academix: Agrocampus Ouest z wizytą w EDA │ Biuro EDA  (BE)  

 

27-29/11: HI Europe & NI │ Frankfurt (DE)  

 

06-07/12: EU Commission—DG AGRI Outlook Conference │ Bruksela  (BE) 

http://eda2018.eu/


 


