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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1 
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 

  

Phil Hogan na swojej 11-tej Misji Wysokiego 
Szczebla 
  
Europejski eksport rolno-spożywczy znajduje się na historycznych rekordowych poziomach, a ostatni 

postęp w porozumieniach o wolnym handle będzie dalej pomagał w otwieraniu rynków dla naszych 

europejskich mleczarskich doskonałości. 

Natychmiast po swoich wizytach w  Singapurze, Australii i Nowej Zelandii, Komisarz UE Phil Hogan 

kierował swoją Misją Wysokiego Szczebla do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W swoim 

wystąpieniu na Gulfood2019, największych światowych targach żywności, Komisarz UE Phil Hogan 

podkreślił, że FTA2 z krajami Zatoki Perskiej oraz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi mogłyby być 

wysoce korzystny dla obu stron. 

 

Komisarz EU Phil Hogan oraz Michel Nalet na HLM3 w Dubaju  

 

Przewodniczący EDA Michel Nalet podziękował Komisarzowi UE Philowi Hoganowi za 

jego aktywne zaangażowanie w otwieraniu nowych rynków i dyskutował z nim oraz jego 

ekipą – między innymi- specyficzną sytuację mleczarstwa przy eksporcie do 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

 

                                                           
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM: FTA – Umowa o Wolnym Handlu 
3 KomentarzKSM: HLM- skrót określenia Misja Wysokiego Szczebla 
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Konferencja EDA dot. Polityki Mleczarskiej 2019   
Środa 20 marca 2019 14:30-18:30 

Nowy adres: Scotland House  

Rond-Point Schuman 6, 1040 Brussels (BE)  

14:30 – 18:00  

Po której odbędzie się nasz doroczny bufet serowy EDA/ Assifonte  
 

 

Krajobraz 
Mleczarstwa UE 

2019-2024 

 
 

 

 

 

Rejestracja na naszą konferencję EDA dot. Polityki Mleczarskiej jest otwarta do piątku 8 

marca 

 

Jest to unikalna możliwość spotkania z ponad stu ekspertami z sektora mleka w 

Europie i poza nią…. 

Prelegenci, którzy wezmą udział: 
Barbara Otte-Kinast (Minister Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta, Dolna Saksonia), Tom 
Tynan (gabinet Komisarza UE Phila Hogana), Matthias Bourdeau (Cargill Marketing Manager Europe, 
Middle East, Africa), 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). 

 

Zarejestruj się teraz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2eeBoq7B4IJfafRTirdmhoxrkfqXX4bgzeTz0xjE5M_JbhQ/viewform 

 
Program: 
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Events/EDA_Dairy_Policy_2019/EDA_Dairy_Policy_Confere
nce_2019_-_programme.pdf 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2eeBoq7B4IJfafRTirdmhoxrkfqXX4bgzeTz0xjE5M_JbhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2eeBoq7B4IJfafRTirdmhoxrkfqXX4bgzeTz0xjE5M_JbhQ/viewform
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Events/EDA_Dairy_Policy_2019/EDA_Dairy_Policy_Conference_2019_-_programme.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Events/EDA_Dairy_Policy_2019/EDA_Dairy_Policy_Conference_2019_-_programme.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Events/EDA_Dairy_Policy_2019/EDA_Dairy_Policy_Conference_2019_-_programme.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Events/EDA_Dairy_Policy_2019/EDA_Dairy_Policy_Conference_2019_-_programme.pdf
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Michel Nalet wymienił także poglądy z ministrem rolnictwa Polski Janem Krzysztofem Ardanowskim 

i ministrem ekonomii Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którym jest H.E Sultan Bin Saeed Al 

Mansoori. 

 

Przewodniczący EDA  Michel Nalet 

spotkał się z ministrem ekonomii 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich H.E 

Sultan Bin Saeed Al Mansoori. 

  

 
 
 

Przewodniczący EDA Michel Nalet spotyka się z 
Michaelem Scannell  
 
Michael Scannell, nowy Dyrektor Dyrekcji Generalnej – Rynki i Obserwatoria (DG AGRI) spotyka się z 

przewodniczącym EDA Michalem Nalet. Oprócz wymiany poglądów nad sytuacjami rynkowymi, 

kluczowym zagadnieniem tego spotkania był wpływ Brexitu na europejską laktosferę. Przewodniczący 

EDA Michel Nalet stwierdził:„ Jesteśmy naprawdę szczęśliwi widzieć pana Michaela Scanell na jego 

wyjątkowo ważnej pozycji. Posiada on głęboką wiedzę o naszym sektorze, a jego doświadczenie w DG 

SANTE jest olbrzymia wartością”. 

 

 

Przewodniczący EDA Michel Nalet spotkał się z Dyrektorem Michaelem Scannell (Komisja UE, Dyrekcja 

G – Rynki i Obserwatoria, DG AGRI) 
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"Mam coś takiego jak zmęczenie Brexitowe…To 

jest nieszczęście.” 
Przewodniczący Komisji  UE Jean-Claude  
Juncker - 21 lutego 2019 

  

Przewodniczący EDA Michel Nalet przewodził spotkaniu  ‘Grupy Cywilnego Dialogu MLEKO’ w 

dniu 22 lutego, na którym przedstawiciele Komisji Europejskiej dostarczyli przeglądu swoich 

szacunków dot. procesu Brexitu i jego wpływu na mleczarstwo UE. Przewodniczący EDA Michel Nalet 

podkreślił: „Na 900 godzin roboczych przed Brexitem, przekazaliśmy Komisji, że nie jesteśmy  

przekonani do raczej niegroźnego obrazu, który Komisja namalowała w swojej prezentacji. Bazowała 

ona swoje analizy na niewiążących deklaracjach ze strony UK datowanych na październik 2018, gdzie 

– na przykład – UK domagała  się nie iść w kierunku inspekcji granicznych.  W dyskusji, 

przedstawiciele Komisji musieli przyznać, że zasada wzajemności w odniesieniu do kontroli 

granicznych, będzie najprawdopodobniej zastosowana przez UK. Ponieważ UE zastosuje kontrole 

graniczne, deklaracja z października 2018 r. nie może być traktowana jako poważna baza dla analiz. 

Pod tym względem my musimy z żalem powiedzieć, że bardziej zgadzamy się z Przewodniczącym 

Komisji Europejskiej Jean- Claude Junckerem”.  

 

Minister Barbara Otte-Kinast na  Międzynarodowej 
Wystawie Rolnictwa w Paryżu  
 

Barbara Otte-Kinast, Minister Rolnictwa Dolnej Saksonii, regionu o rocznej produkcji mleka w 

wysokości 10 mln ton, ‘landu mleczarskiego’ n° 1 w Niemczech, odwiedziła targi rolnicze w Paryżu i 

spotkała się, z Ministrem Rolnicwa Francji - Didier Guillaume oraz przewodniczącym EDA – 

Michelem Nalet. Minister Otte-Kinast, która podpisała ‘Kartę Europy’ Organizacji Francuskich 

Młodych Rolników, podobnie jak to uczynił Komisarz UE Phil Hogan, podsumowała: “Spotkania 

wysokiego szczebla w Paryżu z francuskim ministrem, jak również z francuską wspólnotą producentów i 

przetwórców mleka dostarczyło mi wartościowych informacji z pierwszej ręki dot. perspektyw po drugiej 

stronie Renu. Osobiście, byłam pod wrażeniem widząc czysto pozytywne podejście na tych targach do 

produkcji rolnej i rolnictwa. To pro-rolnicze podejście obywateli zamieszkujących tereny miejskie we 

Francji oraz olbrzymie wysiłki dla pokazania i zrozumienia dzisiejszej produkcji rolnej, zwłaszcza wobec 

dzieci w wieku szkolnym i młodzieży szkołach są wzorowe” 
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Klaus Kehrein, attaché rolny w Ambasadzie Niemiec w Paryżu, zapewnił sprawną organizację tej wizyty 

wysokiego szczebla, dziękując Francuskiej ,laktosferze’ oraz EDA za ich wartościową pomoc w 

organizacji spotkań. 

 

Minister Barbara Otte-Kinast oraz  Minister Francji Didier Guillaume i Przewodniczący EDA Michel Nalet 

 

Konkurs Francuskie Sery 2019 z międzynarodowym 
składem jury serowego. 
  
Na oficjalnym  ‘Concours Général Agricole’ 4 w Paryżu, najlepsze francuskie sery zdobyły prestiżowe 

nagrody. W edycji 2019 r., członkowie EDA byli powołani do Jury, na przykład przy ocenie “Emmental 

de Savoie”5. „Francuskie doskonałości serowe są znane na całym świecie, a paryski konkurs naprawdę 

pokazuje czołowe sery francuskie. To było wielką przyjemnością smakować i zaszczytem oceniać te sery. 

Olbrzymie ‘merci’ dla naszych francuskich kolegów z EDA, którzy umożliwili nam możliwość 

uczestniczenia w tym unikalnym doświadczeniu”, podsumował Jørgen Hald Christensen (DDB), 

przewodniczący Komitetu EDA ds. Polityki Żywnościowej. 

 

                                                           
4 Komentarz KSM : Concours Général Agricole – targi/konkurs produktów rolnych i spożywczych  
5 Komentarz KSM:  Savoie - departament w regionie Rodano-Alpejskim 
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Przewodniczący Komitetu FEP EDA  Jørgen Hald Christensen (Danish Dairy Board) oraz Dr. Jörg Rieke (MIV) 

Współprzewodniczenie EDA w pracach FoodDrinkEurope (FDE) dot. 
zrównoważonego środowiska 
  
EDA jest zagorzałym zwolennikiem proaktywnego i konstruktywnego podejścia w kierunku 

zrównoważonego rozwoju i jest obecnie także aktywnie zaangażowana w prace FDE. Nasza Dyrektor 

EDA Hélène Simonin została wytypowana jako współprzewodnicząca Komitetu FDE ds. 

Zrównoważonego Środowiska, a także wybrana na przewodniczącą Grupy Roboczej d.s. Systemów 

Żywności Zrównoważonej. Dzięki tej pozycji, będziemy mogli wnieść nasze przywództwo EDA w 

zakresie zrównoważonego rozwoju  na poziom FDE i promować nasze przywództwo w dietach 

zrównoważonych oraz systemach żywnościowych dalej w Brukseli. Sprawdź nasze ostatnie biuletyny 

EDA dot. zrównoważonego rozwoju: ‘The European Dairy Sector & the SDGs’ ► 
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_factsheet_Dairy___the_SDGs_Update_Sept._2018.pdf , ’Why dairy is so important 

for achieving a healthy sustainable diet’ ► 

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

_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Nutrition_Factsheet_Dairy_and_a_healthy_and_sustainable_diet_Update_Sept._2018.pdf, 

’Dairy as an important actor for climate and the environment’ ► 
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Positive_Dairy_Factsheet_Update_Sept._2018.pdf ,  ‘Dairy contribution to social 

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

_Fact_Sheets/Sustainability/2017_01_30_EDA__Positive_dairy_factsheet_Social_facts_FINAL_D-FEP-17-122.pdf 
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Europejska Strategia Bioekonomiczna 
 
W ubiegłym tygodniu miała miejsce  konferencja dot. Nowej Strategii Bioekonomicznej na Europejskim  

Komitecie Ekonomicznym i Socjalnym w Brukseli. Była ona okazją do prezentowania i dyskusji nowej 

strategii Komisji UE nakierowanej na poprawę i nasilanie zrównoważonego stosowania źródeł 

odnawialnych. Bioekonomia, która jest definiowana jako części ekonomii, która używa biologicznych 

źródeł surowców z ziemi i morza, dla produkcji żywności, materiałów i energii, uwzględnia w tym 

samym czasie  środowiskowy, ekonomiczny i socjalny zrównoważony rozwój.  Europejski sektor 

mleczarski odgrywa kluczową rolę w osiąganiu tych trzech najważniejszych filarów zrównoważonego 

rozwoju, pracując nad poprawą swojego długookresowego zrównoważonego rozwoju i uczestnicząc w 

wypełnianiu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Patrz nasz biuletyn EDA dot. SDGs i 

Europejskiego sektora mleka. 

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

_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_factsheet_Dairy___the_SDGs_Update_Sept._2018.pdf 

Zielona architektura Przyszłej CAP 
 
W ostatnim tygodniu Dyrektorzy generalni trzech DGs6 Komisji Europejskiej uczestniczyli w spotkaniu 

wysokiego szczebla „Grupy Ekspertów dla zagadnień horyzontalnych odnoszących się do CAP” oraz 

„CDG7 Środowisko i zmiany Klimatu”  na temat zielonej architektury przyszłej CAP. 

Jerzy Plewa (Dyrektor-Generalny, DG AGRI), Mauro Petriccione (Dyrektor-Generalny, DG CLIMA), 

Daniel Calleja-Crespo (Dyrektor-Generalny, DG ENV) oraz Pierre Bascou (Zastępca Dyrektora -

Generalnego, DG AGRI) zaprezentowali propozycje przyszłej  CAP. Została wyjaśniona konstrukcja 

przyszłej CAP w ramach celów UE dot.  SDGs i zmian klimatycznych oraz naszkicowane jej główne 

elementy: wzmocnienie współzależności i Eko-schematów (Filar I); środowisko, klimat i inne 

zobowiązania (Filar II). Powinna być zgodność pomiędzy filarami i spójność pomiędzy CAP i inną 

legislacją  UE.  Kraje członkowskie będą  integrować zobowiązania  wynikające z prawodawstwa UE z 

ich strategicznymi planami CAP, które będą musiały być aprobowane przez Komisję UE.  

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
6 Komentarz KSM: DGs – Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej 
7 Komentarz KSM: CDG - Dyrekcja Generalna(skrót w jęz. franc.) 
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http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_factsheet_Dairy___the_SDGs_Update_Sept._2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_factsheet_Dairy___the_SDGs_Update_Sept._2018.pdf
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Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny?  
 

 

“Spośród serów, jest to  Gorgonzola...  

ale kocham  także masło!” 

  

World Top Chef Mona Mosly  

oraz Max 
Schulman  
 

 
 

 
Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny?  

 

 

“Mój  najbardziej ulubiony produkt mleczny to mleko ribot, ukwaszona maślanka – 

specjalność  mojego rodzinnego region Bretanii we Francji, a w bufecie serowym po 

prostu nie mogę sie oprzeć serowi Comté”  

Hervé Lanoë  
Dyrektor generalny FIT 

 


