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 Zostałem zaproszony, aby dołączyć do naszego włoskiego 

prezydenta w spotkaniu z premierem Francji i oczywiście 
skorzystałem. 
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Włoski Prezydent Sergio Mattarella (w centrum) z 

Francuskim Premierem Jean Castex (z prawej) i Prezydent EDA 

E
D

A
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Giuseppe Ambrosi (z lewej). 
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Zachowaj Datę: 1października 2021 

 

 EDA konwencja 2021 
 

“ Zrównoważone systemy żywnościowe  

i europejskie mleczarstwo: 

Zjednoczenie doskonałości i dążenia 

mleczarstwa” 
 

 Prezenter: Mr Lukáš Víšek, Członek 

E
d

i-
 gabinetu pierwszego  Vice Prezydenta Fransa 

Timmermansa, Prof. Roel Jongeneel z Wageningen 

 University oraz Giuseppe Ambrosi, EDA president. 

 

 

WPR 2023: 

Warsztaty EDA z Komisją UE 

W kierunku solidnej przyszłości dla 

rynku, sektora mleczarskiego 
Wspólna Polityka Rolna (WPR) ma i będzie miała 
fundamentalne znaczenie dla unijnego 
mleczarstwa. Przeanalizowaliśmy propozycję 
prawną z 2018 r. i śledziliśmy instytucje UE przez 
trzy lata procesu negocjacji reformy WPR, z 
wyraźnym naciskiem na filar Wspólnej Organizacji 
Rynku. 
 
W tym tygodniu byliśmy gospodarzami 
specjalnego warsztatu grupy zadaniowej EDA CAP 
w celu szczegółowego omówienia ostatecznego 
porozumienia i jego wpływu na unijne 
mleczarstwo. Zastępca kierownika działu w DG 
Agri Carlos Martin-Ovilo przedstawił na wysokim 
poziomie obecny stanu przyszłej WPR (z 
perspektywy Komisji UE) i aktywnie uczestniczył w 
dynamicznej sesji pytań i odpowiedzi z naszymi 
członkami. Przewodniczący grupy zadaniowej EDA 
CAP, Luis Calabozo, Sekretarz Generalny naszego 
hiszpańskiego członka FeNIL, zakończył warsztaty 
pozytywnym podsumowaniem: "Intensywna praca 
instytucji UE w ciągu ostatnich trzech lat opłaciła 
się: nowa WPR zapewni solidną i zorientowaną na 
rynek przyszłość dla mleczarstwa UE". 
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https://twitter.com/EDA_Dairy
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Przegląd unijnego programu dopłat do 

spożycia mleka w szkołach: 

 

Mleko i nabiał zajmują ważne miejsce 

w diecie dzieci 
W ramach strategii " Od pola do stołu" Komisja 

Europejska przeprowadza przegląd unijnego 

programu dla szkół i rozpoczęła tzw. wstępną 

ocenę skutków (IIA), która potrwa do 27 lipca 2021 

r. Unijny program dopłat do spożycia mleka  

w szkołach odgrywa ważną rolę w informowaniu 

"nowego pokolenia UE" o korzyściach płynących ze 

spożywania mleka i przetworów mlecznych w ich 

codziennej diecie. W rzeczywistości produkty 

mleczne zajmują istotne miejsce w diecie dzieci, 

ponieważ przyczyniają się do rozwoju fizycznego i 

poznawczego, a także do utrzymania zdrowia. 

Znaczenie nabiału w diecie dzieci jest podkreślane 

przez oficjalne dzienne zalecenia dotyczące 

spożycia nabiału, które w Europie wynoszą średnio 

3-4 porcje dziennie. Jednak w 18 państwach 

członkowskich UE występuje wyraźny niedobór 

spożycia wszystkich produktów mlecznych _zobacz 

EDA Factsheet on Daily Dairy Recommendations. 
 

Uważamy, że program szkolny musi być 

wykorzystywany do edukowania "przyszłego 

pokolenia UE" w zakresie zdrowych nawyków 

żywieniowych i odżywiania oraz unijnego systemu 

rolno-spożywczego. Będziemy wspierać Komisję 

Europejską w opracowaniu lepiej funkcjonującego 

programu szkolnego, który wniesie rzeczywistą 

wartość odżywczą dla przyszłych pokoleń w Unii. 

Średnie europejskie rekomendacje: 

 
 

 

Promocja produktów rolno-spożywczych 

w UE: 

Spotkania przed reformą na wysokim 

szczeblu  
Bardzo uważnie śledzimy rozwój sytuacji w zakresie 

przeglądu polityki wspierania rolnictwa w UE. 

Dzisiejsza zmiana polityczna w kierunku zwiększenia 

wsparcia dla zrównoważonego rolnictwa będzie 

nadrzędną wytyczną dla tej reformy. W obecnej 

propozycji zmian Komisja UE rozważa zmniejszenie 

wsparcia dla niektórych kategorii produktów 

spożywczych, takich jak czerwone mięso czy wino. 

Wraz z innymi 14 organizacjami rolniczymi UE 

podkreśliliśmy we wspólnym oświadczeniu, że 

doskonałość europejskiego rolnictwa pod względem 

jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju 

stanowi światowy wyznacznik we wszystkich 

kategoriach produktów żywnościowych. 

Podczas naszych spotkań koalicyjnych w tym 

tygodniu z Michaelem Hagerem, Szefem Gabinetu 

Valdisa Dombrovskisa, Wiceprzewodniczącego 

Wykonawczego Komisji Europejskiej, i Maciejem 

Golubiewskim, Szefem Gabinetu Komisarza UE 

Janusza Wojciechowskiego, Sekretarz Generalny EDA 

Alexander Anton podkreślił, że "nabiał i inne produkty 

pochodzenia zwierzęcego są niezbędne w 

zrównoważonej diecie i są integralną częścią 

okrężnego systemu rolniczego w Europie. Sukces 

naszej Polityki Promocji UE i europejskiego eksportu 

rolno-spożywczego opiera się na wysokiej reputacji 

wszystkich kategorii żywności UE i ich doskonałości, 

której najlepszymi ambasadorami są 

najprawdopodobniej nasze kultowe sery". 
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https://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Fact_sheets/EDA_Factsheet_-_Daily_Dairy_Recommendations.pdf
https://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Fact_sheets/EDA_Factsheet_-_Daily_Dairy_Recommendations.pdf


D a i r y  F l a s h 
#13 / 2021 

 
 
 
 

 

Umowa o handlu i współpracy między 

UE a Wielką Brytanią: 

Wszystkie ręce na pokład 
Lipiec i sierpień oznaczają wakacje dla większości 
Europejczyków, ale w tym roku oznaczają one 
wszystkie ręce na pokład dla europejskiego 
przemysłu mleczarskiego: nowe wymagania 
importowe dla handlu mleczarskiego pomiędzy UE a 
Wielką Brytanią wejdą w życie 1 października, a wiele 
nierozwiązanych kwestii pozostaje do omówienia. 
 
W ostatnich tygodniach uczestniczyliśmy w wielu 
spotkaniach z urzędnikami Komisji Europejskiej i 
brytyjskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(DEFRA), aby sprawdzić, czy można znaleźć 
rozwiązania, szczególnie w przypadku towarów 
nieobjętych nadzorem. Pilnie potrzebne jest 
rozwiązanie dla tych sytuacji, w których przesyłka 
dociera do miejsca przeznaczenia zanim fizycznie 
certyfikaty będą dostępne w miejscu dostarcznia. Nie 
znaleziono jeszcze odpowiedzi, ale nadal 
opowiadamy się za pełną digitalizacją procesu 
wystawiania świadectw weterynaryjnych i innej 
wymaganej dokumentacji. 
 

 

Twój ulubiony produkt 
mleczny? 

 

"Lubię jogurt. W połączeniu z kilkoma 
kawałkami świeżych owoców jogurt 
jest bardzo lekkim i orzeźwiającym 
deserem lub podstawą zdrowego 
musli". 
MEP Norbert Lins 

EPP, DE 

 
 

 

Seminarium internetowe EURACTIV: 

 

Podejście oparte na danych w celu 

zwiększenia zrównoważenia produkcji 

mleczarskiej 
Działania oparte na danych w celu zwiększenia 

zrównoważonego rozwoju sektora mleczarskiego w UE 

były tematem webinarium EURACTIV, które odbyło się 

30 czerwca z udziałem europosła Herberta Dorfmanna 

(EPP, IT), z Komisji Europejskiej, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i Petera Giørtza-Carlsena 

(Arla Foods). 

 

Podkreślono, jak wykorzystanie danych może pomóc w 

identyfikacji obszarów, w których można wdrożyć lub 

poprawić zrównoważone praktyki mleczarskie oraz jak 

takie podejście może wspierać tworzenie polityki  

i dzielenie się najlepszymi praktykami. 

 

"Solidna metodologia ilościowego określania 

sekwestracji dwutlenku węgla i emisji dwutlenku węgla 

w gospodarstwach rolnych jest kluczem do 

opracowania polityki i ram prawnych, które będą 

zachęcać do właściwych działań, jeśli mamy spełnić 

ambicje klimatyczne na lata 2030 i 2050," stwierdził 

Peter Giørtz-Carlsen (Arla Foods).
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Nutriscore: 

 

Wspólne stanowisko producentów 

serów Parmigiano Reggiano  

i Grana Padano 
W zeszłym tygodniu, stowarzyszenia dwóch 

kultowych włoskich serów, Parmigiano Reggiano i 

Grana Padano, zjednoczyły swoje siły we wspólnym 

oświadczeniu, odmawiając umieszczenia etykiety 

"Nutriscore" z przodu opakowania na etykietach 

swoich serów PDO. 

 

Dzięki Nutriscore większość europejskich serów, w 

tym Parmigiano Reggiano i Grana Padano, zostałaby 

napiętnowana za zawartość tłuszczu i soli i 

sklasyfikowana jako pomarańczowe "D" poprzez 

algorytm stojący za Nutriscore. 

 

Taka ocena wyraźnie nie odzwierciedla prawdziwej 

wartości odżywczej tych produktów, bogatych w 

niezbędne składniki odżywcze, takie jak witaminy i 

minerały, w tym wapń, a także wysokiej jakości białko. 

 

Podczas gdy wysoko przetworzona żywność ma 

możliwość "przekształcenia" receptury i poziomów 

składników odżywczych.  

Proces produkcji sera jest stosunkowo prosty, a jego 

zawartość odżywcza odzwierciedla naturalny skład 

odżywczy jego podstawowego składnika:czyli mleka. 

Zapoznaj się  również ze stanowiskiem EDA w sprawie 

Nutriscore i sera, aby uzyskać więcej szczegółów na 

temat tego, dlaczego Nutriscore nie nadaje się do 

stosowania w przemyśle serowarskim. 

"Podjęliśmy działania, wraz z „przyjaciółmi” Grana 

Padano, przeciwko systemowi etykietowania, który nie 

ma sensu i podważa wizerunek Parmigiano Reggiano, 

który dietetycy również uznali za zdrowy i naturalny 

produkt. Jesteśmy pewni, że ta ważna inicjatywa może 

być pomocna dla rządu włoskiego, który już podjął 

kroki w tym kierunku. Jest to akt poczucia 

odpowiedzialności, który przyniesie korzyści również 

całemu portfolio serów w UE, które zostałoby ukarane 

przez system pozbawiony obiektywnego uzasadnienia 

żywieniowego - stwierdził Nicola Bertinelli, prezes 

Konsorcjum Parmigiano Reggiano.

 
 
 

 

"Od lat, ich właściwości odżywcze sprawiają, że 

Grana Padano i Parmigiano Reggiano są najbardziej 

lubianymi przez konsumentów produktami z ChNP i 

najbardziej naśladowanymi przez nieuczciwych 

konkurentów" - wskazuje Renato Zaghini, prezes 

Konsorcjum Ochrony Grana Padano. "Nutriscore 

zaprzecza najbardziej wiarygodnym i aktualnym 

zaleceniom dietetyków z całego świata, którzy 

podkreślają równowagę między ilością i jakością 

żywności jako kluczowego elementu prawidłowej 

diety w każdym wieku". 

 

Przeczytaj pełne oświadczenie producentów serów 

Parmigiano Reggiano i Grana Padano  here. 
 
 
 
 
 
 
 

 

"To już koniec przed przerwą 

letnią! 

 

To jest ostatni EDA Dairy Flash 

przed letnią przerwą. 

Życzymy Wam wszystkim 

spokojnego i słonecznego okresu 

wakacyjnego, pełnego mlecznych 

przyjemności, takich jak 

orzeźwienie mlecznymi lodami 

lub dobrą kawą frappé

 
 

Tłumaczenie sfinansowano z funduszu promocji mleka 
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https://www.parmigianoreggiano.com/news/parmigiano-reggiano-grana-padano-against-nutriscore/

