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Nowa Zelandia – EU: 
 

Minister handlu i rolnictwa 
na tournée po Europie 

W przededniu 11. rundy negocjacji w sprawie 

umowy o wolnym handlu między UE a Nową 

Zelandią nowozelandzki minister handlu i rolnictwa 

Damien O'Connor odwiedził Europę. 

 

W Brukseli spotkał się z europosłanką Ulrike Müller 

(Renew Europe, DE), przewodniczącą delegacji PE 

ds. Nowej Zelandii i Australii, komisarzem UE ds. 

handlu Valdisem Dombrovskisem oraz komisarzem 

UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. 

 

W 2018 r. była komisarz UE ds. handlu Cecilia 

Malmstrom postawiła sprawę jasno: nie będzie 

umowy mleczarskiej dla Nowej Zelandii. Niemniej 

jednak, w czerwcu 2020 roku pojawiła się pierwsza 

umowa mleczarska UE, która wywołała sporo 

krytyki. W tej chwili Komisja UE przygotowuje 

"nową" umowę mleczarską, która zostanie 

przedstawiona w październiku 2021 roku. 

 

"Damien O'Connor pochodzi z rodziny mleczarskiej 

i doskonale rozumie światowe rynki mleka. Jego 

ogromna energia w obronie globalnego handlu i 

wielostronnego podejścia jest imponująca. I zawsze 

dobrze jest uzyskać wgląd w stan negocjacji, nawet 

jeśli nasze jedyne źródło jest z kraju środka", 

stwierdził Prezydent EDA Giuseppe Ambrosi. 
 

 

 

Obwieszczenie trylogii 

WPR: 

Porozumienie WPR ! 

W poniedziałek, 28 czerwca, ministrowie rolnictwa UE 

zatwierdzili tymczasowe porozumienie polityczne w 

sprawie wspólnej polityki rolnej (WPR) osiągnięte 

przez instytucje UE w piątek, 25 czerwca, na 

posiedzeniu Rady UE ds. Porozumienie w sprawie WPR 

zapewni solidną, zorientowaną na rynek przyszłość dla 

mleczarstwa. Mleko i produkty mleczne są wśród 

najważniejszych sektorów rolnych UE i EDA uważnie 

śledziła negocjacje. 

Jako głos europejskiego przemysłu przetwórstwa 

mlecznego, byliśmy w bliskim kontakcie ze wszystkimi 

interesariuszami, aby zapewnić, że istotne części 

sektora mleczarskiego, szczególnie w rozporządzeniu 

o Wspólnej Organizacji Rynku (CMO(WPR)), zostaną 

utrzymane w mocy. Teksty muszą jeszcze zostać 

sfinalizowane na poziomie technicznym i prawnym i 

oficjalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 

UE. 

Nowe zasady WPR powinny obowiązywać od 1 

stycznia 2023 roku. Przekazaliśmy naszym członkom 

dogłębną analizę uzgodnionych tekstów i w 

nadchodzących tygodniach przeprowadzimy z Komisją 

Europejską wymianę poglądów na temat konkretnych 

skutków zmian. 

 

 

 

 

 

1 

http://eda.euromilk.org/home.html
mailto:eda@euromilk.org
https://twitter.com/EDA_Dairy


 
 
Tłumaczenie sfinansowano z funduszu promocji mleka 
 

D a i r y  F l a s h 
#12 / 2021 

 
 
 

 

Słowenia przejmuje prezydencję 

w UE: 

'Razem. Prężna. Europa".’ 
 
 
Dzisiaj rozpoczyna się prezydencja słoweńska  
w Radzie Unii Europejskiej, a kraj ten podejmie 
wyzwanie polegające na kierowaniu agendą UE  
w drugiej połowie 2021 r. 
 
„Razem. Prężna. Europa" taki slogan reprezentuje 
Słowenię podczas jej Prezydencji w UE. Ze strony 
EDA, nie tylko w pełni popieramy priorytety i cele 
tego kraju zaplanowane w  obszarze działania UE, ale 
także czujemy się w pełni zgodni z wybranym motto. 
Jak mówi nasz prezydent EDA Giuseppe Ambrosi, 
odzwierciedla ono to, co przemysł mleczarski UE 
osiągnął i będzie nadal osiągał w tych trudnych 
czasach: "dostarczać z prężnie działającą siłą dla 
zjednoczonej Europy". 
 
Przeczytaj nasz artykuł Dairy Focus, o Słowenii, w 
którym znajdziesz interesujące fakty na temat sektora 
mleczarskiego tego kraju, takie jak 4 słoweńskie sery 
zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia 
(PDO), reprezentujące doskonałość mleczarstwa UE. 
Zawiera on również list od naszego prezydenta EDA 
Giuseppe Ambrosi, oraz wiadomość od Tomaža 
Žnidariča, prezydenta Słoweńskiego Stowarzyszenia 
Mleczarskiego 
 

 
 
 
 

Zgodność z zaleceniami 

dietetycznymi dotyczącymi 

produktów mleczarskich: 

Dane wskazują na wyraźne 

obniżenie konsumpcji w całej 

UE 
Produkty mleczarskie są naturalnym źródłem wysokiej 

jakości białka, jak również niezbędnych witamin  

i minerałów, takich jak wapń. Są one również istotne 

dla utrzymania zdrowia i zapobiegania chorobom, 

dlatego też stanowią ważną część wytycznych i zaleceń 

żywieniowych w całej UE. 

 

Koncepcja "nadmiernej konsumpcji" nabiału jest 

poruszana czasami w dyskusjach politycznych, ale czy 

jest ona oparta na rzeczywistej konsumpcji? Najnowsze 

wydanie EDA Factsheet odnosi się do tego pytania z 

dokładną analizą zaleceń i zgodności w zakresie 

produktów mleczarskich w całej UE. 
Średnie europejskie zalecenia dotyczące 
produktów mleczarskich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na podstawie danych udostępnionych przez EFSA 

 i państwa członkowskie obliczyliśmy, że 18 z 23 państw 

członkowskich posiada zaniżone spożycie przetworów 

mlecznych o co najmniej 10% w stosunku do zaleceń 

krajowych. Wyniki te pokazują, że nadmierna konsumpcja 

nabiału w UE jest oczywistym błędnym przekonaniem, w 

rzeczywistości większość populacji UE nie spożywa 

zalecanej ilości nabiału. Nasze badanie EDA pokazało 

również, że istnieje wyraźna potrzeba bardziej 

szczegółowego, zaktualizowanego i być może 

zharmonizowanego gromadzenia danych na temat 

konsumpcji w całej UE. 
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Europejski Komitet  

Raport z audytu: 

 

Wyjątkowe wsparcie dla unijnych 

producentów mleka w latach 2014-

2016 

W ubiegłym tygodniu Europejski Komitet 

Audytorów (ECA) opublikował swój długo 

oczekiwany raport na temat wyjątkowego wsparcia 

dla producentów mleka w UE w latach 2014-2016. 

Prace nad tym raportem rozpoczęły się w 2019 r., a 

EDA przyczyniła się do jego konsultacji. Skala 

rosyjskiego zakazu importu z 6 sierpnia 2014 r. była 

odczuwalna w całej UE (również na rynkach 

globalnych) i doprowadziła do silnych turbulencji 

we wszystkich segmentach rynku i całkowitego 

kryzysu na rynku mleka. Branża, jak również Komisja 

UE podjęły szybkie działania, aby pomóc w 

zrównoważeniu rynków. Jako przemysł 

przyspieszyliśmy nasze wysiłki na rzecz 

dywersyfikacji rynków eksportowych, wspierani 

przez strategię handlową Komisji UE, która 

zapewniła nowy dostęp do rynku. Komisja UE 

dobrze poradziła sobie z zapasami OMP w 

magazynach publicznych, które powstały w wyniku 

zastosowania nadzwyczajnych środków rynkowych, i 

uniknięto dodatkowego dużego wpływu na rynki. 

Obecny kryzys pokazał, jak ważne są dostępne 

środki wsparcia, i z zadowoleniem przyjmujemy fakt, 

że pozostaną one w dużej mierze niezmienione na 

mocy tymczasowego porozumienia w sprawie 

organizacji jednolitego rynku (CMO(WPR)). 

 

Jeśli chodzi o publiczny program ograniczania ilości 

mleka, który działał pod koniec 2016 r., ocena ECA 

jest zgodna z podejściem, które przyjęliśmy już w 

2016 r.: takie publiczne programy redukcji ilości 

mleka z definicji ingerują w rynki na późnym etapie, 

a zatem istnieje ryzyko m.in. wywołania efektu, 

który jest niezależny od rozwoju sytuacji na rynku. 

Możesz przeczytać raport ECA tutaj. 

 
 

 

Francuski zakaz stosowania 

plastikowych kubków 

jednorazowych do napojów: 

 

Reakcja EDA 
W związku ze zbliżającym się wielkimi 

krokami 3 lipca, terminem transpozycji 

dyrektywy (UE) 2019/904 w sprawie 

zmniejszenia wpływu niektórych 

produktów z tworzyw sztucznych na 

środowisko (SUPD), wiele państw 

członkowskich UE rozpoczęło już 

zatwierdzanie swoich przepisów 

krajowych. 

Wśród nich, francuski projekt 

rozporządzenia określającego 

maksymalną dopuszczalną zawartość 

tworzyw sztucznych w plastikowych 

kubkach jednorazowego użytku został 

zgłoszony Komisji Europejskiej w ramach 

TRIS (koniec okresu zawieszenia: 

29/07/2021). Ten projekt dekretu 

doprowadziłby do faktycznego zakazu 

stosowania plastikowych kubków 

jednorazowego użytku do napojów 

wprowadzanych na rynek francuski: 

Maksymalny dopuszczalny poziom (15% 

od 3 lipca 2021 r. )będzie musiał być 

stopniowo obniżany do wartości zerowej 

(do 1 stycznia 2026 r). 

 

Francuski projekt rozporządzenia jest 

źródłem dużej niepewności dla 

europejskiego sektora mleczarskiego, 

ponieważ potencjalnie wykracza poza 

zakres SUPD. Naszym zdaniem z zakresu 

tego dekretu należy wyłączyć wstępnie 

napełnione, zamknięte opakowania 

zawierające i zachowujące trwałość 

produktów nadających się do picia przez 

okres od kilku dni do kilku miesięcy. 

 

Zgłosiliśmy nasze obawy w piśmie do 

Komisji UE, podkreślając między innymi 

potencjalne negatywne skutki dla 

funkcjonowania jednolitego rynku.. 
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EDA współpracuje z EFSA w zakresie 

poprawy dialogu z zainteresowanymi 

stronami 
Jako członek EFSA Stakeholder Forum, EDA została 

zaproszona do udziału w poświęconych EFSA 

warsztatach " Zaangażowanie w cały proces oceny 

ryzyka ", które odbyły się w zeszłym tygodniu. 

Warsztaty omawiały obecne możliwości 

zaangażowania w ocenę ryzyka, w tym np. konsultacje 

publiczne, warsztaty, grupy robocze zainteresowanych 

stron i gromadzenie danych. 

 

EDA jest już aktywnym uczestnikiem wszystkich tych 

działań, wnosząc wkład wszędzie tam, gdzie jest to 

możliwe, w postaci naszej wiedzy eksperckiej, danych 

branżowych i referencji naukowych. 

 

Spotkanie było okazją do zidentyfikowania możliwych 

braków i możliwości poprawy i zachęcenia 

zainteresowanych stron do zaangażowania się w 

proces oceny ryzyka EFSA. 

 

EDA będzie nadal angażować się i wspierać działania 

EFSA jako integralną część zaangażowania w oparciu o 

naukę i politykę żywnościową UE.

 
 
 

 

Wewnętrzne webinarium EDA na 
temat rozwiązań dotyczących pasz 
w celu zmniejszenia emisji 
pochodzących od zwierząt 
gospodarskich 
W tym tygodniu EDA przeprowadziła wewnętrzne 

webinarium koncentrujące się na rozwiązaniach  

i dodatkach paszowych w celu zmniejszenia emisji 

zwierząt hodowlanych. Zorganizowane w kontekście 

Strategii Metanowej Komisji UE i trwającej analizie 

rozporządzenia o dodatkach paszowych, webinarium 

dało naszym członkom możliwość wymiany poglądów 

z firmami i instytutem badawczym pracującym nad 

rozwiązaniami redukującymi ilość metanu uwalnianego 

do atmosfery poprzez fermentację jelitową 

przeżuwaczy. 

Emisje gazów cieplarnianych z zakładów mleczarskich 

znacznie zmniejszyły się od 1990 roku, a intensywność 

emisji dwutlenku węgla przez produkty mleczarskie w 

UE należy do najniższych na świecie. Niemniej jednak 

sektor ten jest gotów zwiększyć swoje wysiłki na rzecz 

dalszego zmniejszenia śladu węglowego w działalności 

mleczarskiej i przyczynić się do realizacji celów UE  

w zakresie klimatu. 

Emisja gazów cieplarnianych jest jednak tylko jednym ze 

wskaźników zrównoważenia środowiskowego, z wieloma 

innymi komponentami (takimi jak zużycie wody, 

użytkowanie ziemi i bioróżnorodność), które powinny być 

brane pod uwagę przy analizie wpływu produktów 

mleczarskich na środowisko, jak to jest zawarte w naszej 

metodologii Dairy PEF. Sprawdź nasz arkusz informacyjny 

EDA na temat Dairy PEF. 
(skopiuj w przeglądarkę poniższy link) 

(https://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documen

ts/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Up

date_October_2019.pdf) 
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Wielka Brytania popiera „światła 

drogowe”: 

Uruchomiono nową ekologiczną 

sygnalizację świetlną "eco-score" 

Już w 2012 roku Wielka Brytania podzieliła jednolity 

rynek, wprowadzając po raz pierwszy "etykietę z 

sygnalizacją świetlną". W tym czasie Wielka Brytania 

była pionierem kolorowego oznaczania wartości 

odżywczej z przodu opakowania. Wiosną 2021 roku 

angielskie władze sanitarne uznały, że system ten nie 

spełniał swojej roli. Badania już wcześniej 

wskazywały, że nie ma żadnego wpływu na otyłość 

populacji, a tendencja osób z nadwagą stale rośnie. 

 

Teraz, organizacja wspierana przez rząd Wielkiej 

Brytanii i niektórych głównych graczy na rynku 

spożywczym ustanowili "eko-score" w stylu 

sygnalizacji świetlnej, który pojawi się na 

opakowaniach żywności od jesieni 2021 roku. 

 

W Unii Europejskiej istnieje propozycja prawna 

dotycząca "zielonych oświadczeń" i realizacja jest 

planowana na koniec tego roku, a pełna propozycja 

"etykietowania zrównoważonej żywności" jest 

planowana na rok 2024. Metodologia Śladu 

Środowiskowego Produktów Mleczarskich stanowi 

mocną podstawę opartą na nauce dla takiego 

podejścia. 

 

Takie schematy mogą wyglądać dobrze, ale to 

wszystko: "kolorystyka", jak twierdzi Nestlé. Dane, 

które się za nimi kryją, często nie mają naukowego 

oparcia i harmonizacji. Połączenie wielu złożonych 

wskaźników w jedną "kolorową" etykietę jest samo w 

sobie wątpliwym podejściem.. 

 

Komisja Europejska powinna zaproponować 

zharmonizowany, dobrowolny system "zielonych 

oświadczeń", oparty na szeroko przyjętej 

metodologii (obejmującej wszystkie państwa 

członkowskie, Komisję Europejską, przemysł  

i organizacje pozarządowe).

 

 

Kształt przyszłej 

przyszłej WPR": 

Nasz wkład w ostatni Twitter: Chat 

EURACTIV 

Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni przez 

EURACTIV do udziału w ostatnim spotkaniu na 

Twitterze poświęconym kształtowi przyszłej WPR, 

podczas którego podzieliliśmy się naszymi 

poglądami na temat niektórych kluczowych 

elementów, które przyczynią się do sukcesu przyszłej 

WPR, takich jak potrzeba nie pozostawiania nikogo 

w tyle na drodze do zrównoważonej przyszłości dla 

Europy, czy znaczenie nagradzania rolników za ich 

pełną zaangażowania pracę na rzecz wszystkich 

obywateli UE. 

 

W debacie wzięli udział posłowie do PE 

Paolo de Castro (S&D, IT) czy Irène Tolleret (RE, FR), 

a także stowarzyszenia, takie jak CEJA Young 

Farmers czy przedstawicielstwo ASAJA w Brukseli.. Z 

rozmową można zapoznać się tutaj here. 
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