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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa  

 

  
 
 

Napięcia w handlu UE/USA  
  
EDA uważnie śledzi relacje handlowe UE-USA po eskalacji konfliktu nad kontrowersyjnymi subsydiami dla 

lotnictwa, który uderza w przemysł mleczarski.  

Sekretarz Generalny EDA Alexander Anton stwierdził: 

 

“Wobec bitwy o dopłaty rządowe do samolotów musi zostać znalezione rozwiązanie wewnątrz sektora lotnictwa. Z 

tego co widzimy, WTO wykazał nielegalność rządowych dopłat dla Boeinga, a także dopłat UE dla Airbusa – tak 

jak to zrobił wcześniej wobec kanadyjskich rządowych dopłat dla Bombardiera. Tak więc wygląda na to, że coś 

złego dzieje się w sektorze lotnictwa. Lecz ja nie widzę żadnego powodu, żeby miłośnicy serów w USA płacili za 

bitwę pomiędzy firmami lotniczymi, poprzez co płaciliby wyższe ceny za produkty mleczne z krajów członkowskich 

UE. Obecnie jesteśmy w dobrych kontaktach z naszymi kolegami z USA oraz administracją UE. Mieliśmy pierwsze 

nieformalne informacje o tym zagadnieniu i mam nadzieję, że walka o transport powietrzny nie spowoduje 

ubocznych negatywnych zdarzeń dla mleczarstwa” 

 

 
 
 

 

 

Duża część społeczności biznesowej, nie tylko w sektorze mleczarskim, odetchnęła z ulgą 

po tym jak Unia Europejska zagwarantowała Zjednoczonemu Królestwu sześciomiesięczne 

wydłużenie terminu Brexitu. Najważniejsze jest  teraz, że został dokonany postęp oraz, że 

rząd może budować i podtrzymywać rozpęd podczas wzajemnych rozmów w celu minimalizacji wpływu decyzji w 

zakresie Brexitu oraz dla utrzymania maksymalnego zakresu Jednolitego Rynku pomiędzy UE a UK.  W 

międzyczasie, sektor mleczarski musi się przygotowywać na każde rozwiązanie. EDA będzie kontynuowało udział w 

przebiegających konsultacjach oraz w spotkaniach ekspertów. 

 
Jednakże, bez względu na to jak dobrze jesteśmy przygotowani, twardy Brexit będzie prowadził do zaburzeń w 

magazynach supermarketów i z dużym prawdopodobieństwem spowoduje reakcje cenowe na poziomie 

konsumenckim 

 

 
 

 

                                                           
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 
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EAT-Lancet2: WHO ogranicza swoje wsparcie 

 
WHO wycofała się ze sponsorowania spotkania ‘EAT-Lancet Commission on Food, Planet and Health’ w Genewie w 

końcu marca, po poważnych zastrzeżeniach powstałych w odniesieniu do zdrowotności i poprawności promocji 

dominacji w świecie diet opartych na bazie roślinnej. Krytyka wyszła ze strony ambasadora Włoch w ONZ w 

Genewie, który w swoim liście stwierdził, że „ jednakowa dieta dla całej planety”, bez uwzględniania wieku, płci, 

generalnego stanu zdrowia i nawyków żywieniowych „ nie ma żadnego naukowego uzasadnienia” oraz, że 

„oznaczałaby destrukcję tysiącletnich zdrowych tradycyjnych diet, które są ważna częścią kulturalnego dziedzictwa i 

społecznej harmonii w wielu nacjach” 

► Więcej szczegółów w artykule BMJ https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1700 

 
  

Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny?  
 

 
“Motywem przewodnim naszej firmy Schreiber Food jest ‘świat mleczarskich 

faworytów’. Nie jest tajemnicą, że kocham sery. One czynią, że nic nie smakuje 

lepiej. Jest tak wiele powodów cieszenia się z serów – smak, wartość odżywcza, 

różnorodność – ale coś co ja lubię najbardziej, to zdolność do dzielenia się nimi 

z tyloma ludźmi na całym świecie  

Rusty Bishop  

 Dyrektor Generalny R&D,  

Schreiber Foods 

 
 
 
 

Zrównoważony rozwój i użycie energii w 
mleczarstwie 
 

 
 
Okrągły stół EHPA3 w parlamencie Europejskim w połowie kwietnia był świetną okazją  dla naświetlenia zmian w 

kierunku zrównoważonego rozwoju mleczarstwa UE oraz do zaprezentowania wysiłków naszego sektora, w tym 

naszej pracy nad Dairy PEF (Mleczarski Ślad Środowiskowy Produktu) czy strategii mleczarskich firm w całej 

Europie, jak np. strategia Arla Foods ‘Carbon Net Zero’4. 

 
 

                                                           
2 Komentarz KSM: EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health gromadzi ponad 30 ekspertów światowych dla osiągania 

konsensu naukowego, który definiuje zdrową i zrównoważoną dietę. 
3 Komentarz KSM: EHPA -  European Heat Pump Association - organizacja reprezentująca interesy europejskiego przemysłu 
pomp ciepła na poziomie międzynarodowym 
4 Komentarz KSM : Zero net carbon – zerowa emisja netto węgla 

https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1700
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 EHPA  

@helloheatpumps https://twitter.com/EDA_Dairy 
 

@dairyanton @EDA_Dairy  https://twitter.com/EDA_Dairy 

powiedział nam dziś, że firmy przemysłu mleczarskiego już ustanawiają swój #energytransition 

https://twitter.com/hashtag/energytransition?src=hash 

 i robią to dzięki #industrialheatpumps ! https://twitter.com/hashtag/industrialheatpumps?src=hash 

 

 

W zakładach mleczarskich potrzebujemy chłodzenia i ogrzewania – jest to 

‘biosfera’ w której pompy ciepła mogą pokazać w pełni ich potencjał. 

 

 Alexander Anton Sekretarz Generalny EDA 

 

Jeden rok zasad #DairyPEF opracowanych do 

stosowania w skali światowej 
 

Rok temu Komisja Europejska i kraje członkowskie przegłosowały wyraźną zgodę  dla naszego  

#DairyPEF: nowych zasad pomiaru środowiskowego oddziaływania produktów mlecznych w całym 

łańcuchu, oraz dla wyników 4 ważnych lat prac prowadzonych w sektorze mleka wraz z zewnętrznymi 

partnerami. Jesteśmy szczęśliwi posiadając te, dostępne obecnie  na stronie internetowej Komisji 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm#pef 

 oraz na stronie EDA  http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA/PEFCR-

DairyProducts_2018-04-25_V1.pdf . 

metodologie uznane jako referencyjne dla całościowego obliczania środowiskowego oddziaływania w 

odniesieniu np. do zmian klimatycznych, użycia wody czy ziemi.  

Komisja Europejska przygotowuje obecnie prawny kontekst dla ich używania, a życzeniem EDA jest 

widzieć zharmonizowane ramy prac dla stosowania w kontaktach biznesowych oraz w przypadku 

oznakowań opartych na bazie dobrowolności. Patrz nasze stanowisko EDA 

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

_Fact_Sheets/Position_papers/2018_12_18_EDA_Position_Paper_on_PEF_potential_applications.pdf 

Ten projekt pokazuje pozytywne i pro-aktywne podejście naszego sektora mleczarskiego w 

adresowaniu kwestii środowiskowych oraz wspólne wysiłki dla dalszej poprawy, bazując się na wiedzy 

naukowej. 
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Jeden miesiąc do europejskich wyborów...  

#thistimeimvoting  
► Sprawdź nasz biuletyn EDA - Focus on the EU Elections of 23-26 May 2019  

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/EDA_Focus_on_Europ
ean_Elections_May_2019.pdf 
 

 

Zarezerwuj termin 
Doroczna Konwencja EDA/ASSIFONTE  2019  
Mleczarstwo EU:  Kształtowanie europejskiego krajobrazu 

 
16-18 Października 2019 
Wiedeń, Austria  
Goszczona przez Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter  
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