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Dairy Flasch
Biuletyn informacyjny1
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Przyszłość CAP
MEP2 Ulrike Müller (ALDE, Germany), sprawozdawca pomocniczy Parlamentu Europejskiego
odnośnie CAP po 2020, wymienił poglądy z Komisarzem UE Philem Hoganem na Grüne Woche
w ostatnim tygodniu w Berlinie.

MEP Ulrike Müller & Komisarz EU Phil Hogan
MEP Ulrike Müller w dyskusji z sekretarzem generalnym EDA Aleksandrem Antonem stwierdziła:

“Wobec konieczności opublikowania legalnych propozycji w czerwcu 2018 r., kalendarium będzie
ekstremalnie napięte. Poza bardzo uzasadnionymi propozycjami służb Komisji Europejskiej,
będziemy potrzebować konstruktywnego i nakierowanego na rezultaty podejścia ze strony
wszystkich decydentów, Komisji Europejskiej, Rady pod prezydencją Austrii oraz w ramach
Parlamentu Europejskiego, ale także ze strony wszystkich udziałowców, takich jak EDA”.
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Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu Europejskiego
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Cukier w przetworach mlecznych
Zobacz nasz ostatni biuletyn Nutrition fact sheet ! ➤ “Naturalne czy też słodzone,
wszystkie przetwory mleczne mogą być częścią zbilansowanej i zdrowej diety.”
(http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Nutrition_Factsheets/2018_01_
11_Nutrition_factsheet_sugars.pdf )

Badania pokazują, że mleka jest bardziej hydratacyjne niż inne napoje w tym woda i coca cola
(https://www.businessinsider.com.au/milk-water-drinks-research-hydration-powerade-orange-juice2016-7)

Arla na Światowym Forum Żywności i Rolnictwa (GFFA) w Berlinie
Kolejni po Komisarzu UE Philu Hoganie, ministrowie z 69 krajów oraz przedstawiciele
międzynarodowych organizacji – pośród nich Dr Jimmy Smith z International Livestock Research
Institute – wzięli udział w 10 tym GFFA.

Od lewej do prawej: Kasper Thormod Nielsen (Arla, Sprawy Korporacyjne), Peter Giørtz-Carlsen (Arla
Vice-Prezydent, Europa) oraz Markus Hübers (Arla, Zarząd Dyrektorów)

W swoim wystąpieniu, Peter Giørtz-Carlsen (Arla, Vice Prezydent na Europę) podkreślił: “Do roku
2050 na naszej planecie będziemy potrzebowali 50% więcej mleka i przetworów mlecznych – to
wielka możliwość wzrostu dla nas, ale zrównoważony rozwój będzie jeszcze bardziej żywotną
sprawą dla naszego sektora”.
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EDA dyskutuje z kluczowymi graczami przemysłu żywności i
napojów zagadnienia dotyczące zrównoważonego żywienia
Konferencja ‘Zrównoważony Rozwój w Przemyśle Żywności i Napojów’ w Berlinie zgromadziła
wysokiej rangi menadżerów z szerokiego zakresu głównych graczy na tym polu, włączając DMK ,
Nestle i Danone, dyskutujących konsekwencje strategii firm dotyczących zrównoważonego
rozwoju.
Hélène Simonin Dyrektor EDA ds. Żywności, Środowiska i Zdrowia , w swoim wystąpieniu
dostarczyła dodatkowego spojrzenia dotyczącego refleksji na temat ‘Zrównoważone żywienie i
bezpieczeństwo żywieniowe – na ile posiadamy już wiedzę oraz jaka akcja jest możliwa?’ ➤ patrz
także nasz biuletyn EDA Sustainability Factsheet.
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Fact_sheets/D-FEP-17-120_2017_11_23_EDA_Positive_Dairy_Factsheet.pdf

Dobrostan zwierząt w agendzie EU
Zgodnie z celami wskazanymi w naszym biuletynie Dairy Focus http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/Dairy_Focus_Bulgaria.p
df przez Bułgarskiego Ministra Rolnictwa, zdrowie zwierząt i dobrostan będzie priorytetem w

agendzie działań UE w nadchodzących sześciu miesiącach. Poprzez ostatnie raporty Europejskiego
Parlamentu, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz DG SANTE, Bułgarska Prezydencja
UE otrzymuje wsparcie wysokiego szczebla dla swoich priorytetów, wraz z zapowiedzią, że Włochy
mogą dołączyć do Malty w tworzeniu stanowiska odnośnie
„ministra ds. Dobrostanu Zwierząt”
Axel Bigot, przewodniczący Grupy Zadaniowej EDA ‘Zdrowie
Zwierząt i Dobrostan Zwierząt’:
“Europejscy farmerzy troszczą sie o około 23 milionów krów w
Unii. W odniesieniu do dobrostanu krów mlecznych, postęp
dokonany w ostatnich latach w Europie jest znaczący i
wychodzi ze strony, przetwórstwa, jesteśmy w całości częścią
tego postępu”.
https://twitter.com/EDA_Dairy/status/928936004379140096

Rada ds. Rolnictwa 29 stycznia w Brukseli
Ministrowie Rady ds. Rolnictwa będą dyskutować priorytety Bułgarskiej Prezydencji UE (patrz ➤
EDA Dairy Focus
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/Dairy_Focus_Bulgaria.p
df
oraz komunikat „Przyszłość Żywności i Rolnictwa” opublikowany w listopadzie 2017.
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Ministrowie ds. rolnictwa&żywności z poszczególnych krajów będą wymieniać poglądy z
Komisarzem Philem Hoganem odnośnie zakresu, gdzie mogłaby być zwiększona zasada
pomocniczości i poprzez to w obszarach CAP, gdzie większa odpowiedzialność mogłaby być
przekazana na poziomy krajowe, jak płatności bezpośrednie, środki rynkowe oraz elementy
środowiskowe….
Nowi członkowie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa: oprócz ministra Austrii, Elisabeth
Köstinger, była MEP w COMAGRI, która ma głęboką wiedzę o rolnictwie i polityce rolnej UE,
będzie także nowy Minister Rolnictwa Czech Jiří Milek, który ma szerokie rozeznanie naszego
sektora, jako były CEO3 międzynarodowej firmy rolniczo żywnościowej Úsovsko.

Nazewnictwo dotyczące wartości odżywczej: krajowe traffic lights4
Komisarz EU Vytenis Andriukaitis potwierdził w liście do EDA w połowie stycznia 2018 r., że
oficjalna procedura przeciwko brytyjskiemu systemowi traffic lights, który został wdrożony
jesienią 2014 r. jest „nadal oczekiwana” oraz, że Komisja Europejska „aktualnie ocenia dalsze
informacje”.
Podczas dialogu obywatelskiego na Grüne Woche, Komisarz UE Vytenis Andriukaitis
zasygnalizował jego jasne poparcie dla paneuropejskiego systemu (traffic lights). W opozycji do
jakichkolwiek proponowanych (schematów traffic light”, my jako EDA w pełni wspieramy
inicjatywę MEP Paolo De Castro(S&D, IT) dla ‘rzetelnego nazewnictwa żywności: informującego
bez wprawiania w błąd’.
Alexander Anton @dairyanton
Nazewnictwo żywieniowe: „Jest coś poważnie złego w systemie, gdzie pozycja Coca
coli w diecie jest wyższa niż częściowo odtłuszczonego mleka”.

https://twitter.com/dairyanton/status/925053312801665025
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Komentarz KSM: CEO Dyrektor Generalny
Komentarz KSM: Traffic lights: oznakowanie na wzór sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym
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Komisja Europejska ogłasza publiczną konsultację na temat rozwoju
rolnictwa przy opracowywaniu przyszłej CAP, otwartą do dnia 20
kwietnia 2018 – dostępną tutaj
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PerformanceOf2007-2013RDPs

Najbliższe mleczarskie wydarzenia. . .
Styczeń

● Pon. 29: Rada AGRIFISH │ Bruksela (Belgia)
● Pon. 29: EDA ‘Okrągły stół Asystentów MEP” z udziałem członka PE Norberta Linsa │ Bruksela
(Belgia)
● Śr. 31: ‘Bezpieczeństwo Żywności w EU: Utrzymanie Wysokich Standardów i Zapewnienie
Transparentności informacji’ │ Bruksela (Belgia)

Luty
● Pon. 5: Konferencja Bułgarskiej Prezydencji dot. Zdrowego Odżywiania Dzieci │ Bruksela (Belgia)
● Wt. 13: Konferencja EFSA dot. Cukrów│Bruksela (Belgia)
● Tue 20: CDG Milk5 │ Bruksela(Belgia)

Marzec
● Czw. 15 – Pt.16: Berliner Milchforum (Niemcy)
● Śr. 21: Konferencja EDA Polityka Mleczarska │ Bruksela(Belgia)
● Czw. 27: 11te Forum dotyczące Przyszłości Rolnictwa │ Bruksela (Belgia)

Twój ulubiony produkt mleczarski?
”Jestem olbrzymią fanką jogurtu! Jest wyśmienity, zdrowy, pożywny i wszechstronny.
Możesz go mieć jako słodka przekąska lub deser, a także jako składnik wielu pikantnych
potraw”
Gema Diez Lorente
Stażystka EDA – Żywność, Środowisko&Polityka Zdrowotna
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Komentarz KSM: CDG Milk: Grupowy Dialog Obywatelski Mleko (CDG Milk)

