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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Paryska Wystawa Rolnicza – ‘Zgromadzenie
Generalne’
Jørgen Hald Christensen, przewodniczący Komitetu EDA ds. Polityk Żywnościowych &
Środowiskowych (FEP) oraz dyrektor generalny Danish Dairy Board, wraz z członkami Głównej
Grupy FEP, zostali zaproszenie do uczestniczenia w ‘ Rolniczym Zgromadzeniu Generalnym’ w
Paryżu dla oceny jakości wystawianych serów francuskich.

“’Zgromadzenie generalne’ Paryskiej Wystawy Rolniczej perfekcyjnie
odzwierciedla wyjątkowość francuskiej kultury serów i savoir-vivre. Udział
kilku kolegów EDA z całej Europy, jako oficjalnych jurorów w tym konkursie
serów podkreśla reputacje jakości francuskiej produkcji serów” stwierdził
Jørgen Hald Christensen (Fot.: Przewodniczący EDA FEP Jørgen Hald Christensen
przy „desce serów ementalskich” podczas oceny francuskich serów

Konferencja EDA dot. polityki 2018
‘Europejskie Mleczarstwo – Nasza droga naprzód’
21 Marca 2018 Bruksela (Belgium)
Konferencja │ 14.00 – 17.00
Bufet serowy │ 17.00 – 20.30 http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/eda-policyconference-2018.html
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Udział wezmą:
Tom Tynan, członek gabinetu Komisarza UE Phila Hogana

Dr Tzvetan Dimitrov, vice minister – Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i
Leśnictwa, Bułgaria

Peter Giørtz-Carlsen, vice przewodniczący Europe, Arla Foods

Jacques Creyssel, Dyrektor Generalny Fédération du Commerce et de la
Distribution

Grupa Dialogu Społecznego ds. Mleka
W ostatnim tygodniu odbyło się spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Mleka, któremu
przewodniczył przewodniczący EDA Michel Nalet i które zgromadziło przedstawicieli
organizacji rolniczych, przetwórców, handlowców i innych udziałowców w celu przedyskutowania
wszystkich spraw związanych z mlekiem i przetworami mlecznymi. Flora Dewar, kierownik działu
EDA Handel& Economia, zaprezentowała punkt widzenia EDA odnośnie ochrony terminów
mleczarskich, wnosząc, że mleczarskie chronione nazwy i standardy marketingowe muszą być
każdorazowo w pełni wdrożone i wprowadzone w życie przez wszystkie kompetentne inspekcje w
krajach członkowskich. To zostało wsparte przez innych członków grupy ➤ Prezentacje z
ostatniego spotkania można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialoguegroups/milk_en
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CETA: Ustanowienie wspólnych Komitetów
W ramach wdrażania Kompleksowego Porozumienia Ekonomicznego i Handlowego UE-Kanada
(CETA), UE oraz Kanada wspólnie ustanawiają kilka Komitetów dla nadzorowania jego stosowania.
Jednym z nich będzie Rolnictwo, gdzie DG AGRI już rozpatruje zagadnienia będące przedmiotem
niepokojów eksporterów do Kanady. Ze swej strony EDA spotkało się z Komisją i dyskutowało
nasze mleczarskie zagadnienia związane z kwotami taryfowymi dla serów oraz implementacją
systemu cenowego Klasy 7. Dla pozyskania większej ilości informacji patrz nasz Dairy Trade
Focus on Canada
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA
_trade_focus_Canada_version_2018.pdf

2017- kolejny rekordowy rok dla eksportu rolnospożywczego UE
Ostatni miesięczny raport handlowy Komisji UE
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agrifood-trade/2017-december_en.pdf podkreślił ciągły wzrost eksportu rolno- spożywczego UE,
który osiągnął wartość 137,9 mld € w 2017 r., wzrost o ponad 5% w porównaniu do 2016 r. Pośród
produktów mlecznych, unijny eksport masła, świeżego mleka, śmietany, maślanki, jogurtu, sera i
kazeiny osiągnął rekordowy znaczący wzrost w ujęciu wartościowym. Zgodnie z danymi Komisji,
rynek USA, rosyjski i kilka azjatyckich rynków pozostają najbardziej zyskownymi dla eksportu
rolno-spożywczego UE. Ten raport podkreśla sukces Misji Wysokiego Szczebla Komisarza UE
Phila Hogana. W połowie maja 2018 r., Komisarz UE Phil Hogan będzie wizytował Chiny po raz 6ty w swojej pierwszej kadencji, wraz z delegacją biznesową najważniejszych reprezentantów
sektora rolno-spożywczego UE, i będzie pracował nad usprawnieniem wymiany handlowej oraz
porozumieniami pomiędzy europejskimi i chińskimi działaniami biznesowymi w sektorze, poprzez
budowanie i czerpanie korzyści z istniejącej obecności europejskich produktów rolnospożywczych na rynku chińskim.
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Potencjał przetworów mlecznych w zapobieganiu niedoborów
żywieniowych wśród osób starszych
Niedobory żywieniowe pośród osób starszych
stanowią rosnący problem w zachodnich
społeczeństwach i mają wpływ na dobrostan
jednostek tak samo jak budżet na zdrowie publiczne.
Sprawdź nas ostatni biuletyn factsheets
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Nutrition_Factsheets/2018_02_
16_EDA_Nutrition_factsheet_Undernutrition_in_elderly.pdf, aby dowiedzieć się jaki potencjał mają
przetwory mleczne w zapobieganiu i odwracaniu negatywnego trendu. Z uwagi na to, że są
naturalnie bogate w składniki odżywcze, produkty mleczne pozostają wspaniałym źródłem
wysokiej jakości białka, stymulującym syntezę mięśni szkieletowych i istotnym źródłem wapnia,
odgrywającym prewencyjną rolę stratach masy kostnej oraz istotnym źródłem witaminy B12,
która jest ważna dla dobrego funkcjonowania mózgu i systemu immunologicznego.

Przetarg na odtłuszczone mleko w proszku (SMP)
W zeszłym tygodniu w ramach 17-tego częściowego zaproszenia do przetargu na sprzedaż SMP
sprzedano 4 337 ton po cenie minimalnej w wysokości 1100 € za tonę. Minimalna cena
oferowana wynosiła 660 €/tonę, a maksymalna oferowana cena 1 270,05 €/ tonę. Następny
przetarg (nr 18) będzie miał miejsce 20 marca 2018 r. ➤patrz ostatni raport dot. Środków na
Rynku Mleka Komisji UE https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/marketobservatory/milk/pdf/eu-stocks-butter-smp_en.pdf
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Ser Emmental: EUIPO (tymczasowo) odrzuca prośbę Szwajcarii
o ochronie nazwy ‘Emmental’
Podążając za protestem EDA z grudnia 2017, Urząd Europejskiego Związku Wartości
Intelektualnych (EUIPO) tymczasowo odmówił prośbie Szwajcarii o ochronę nazewnictwa
‘Emmental’, która była także zgłaszana w 2009 r. Ponadto, określenie znaku handlowego
‘Emmental’ nie może zostać zarejestrowane odkąd nazwy ‘Allgäuer Emmentaler’, ‘Emmental de
Savoie’ oraz ‘Emmental français est-central’ są chronione w ramach europejskiej polityki jako
oznaczenia geograficznego pochodzenia, co jest inną legalną podstawą do absolutnej odmowy
jakiegokolwiek prośbie dotyczącej znaku handlowego.

Metodologia Śladu Środowiskowego produktu Mleczarskiego (PEF)
na etapie przeglądu dokonywanego przez światowy panel.
Zasady PEF dla kategorii mleczarstwa są aktualnie na jednym z ostatnich etapów: zewnętrznego
przeglądu przez panel postronnych ekspertów . EDA jest dumne posiadając panel ekspertów
światowych ze światowego biznesu, LCA (oszacowanie cyklu życiowego) oraz NGOs2: Greg
Thomas z University of Arkansas w USA, Stewart Ledgard z AgResearch w Nowej Zelandii,
Ying Wang z Dairy Management Inc. w USA, oraz Sandra Vijn z WWF USA.
Zasady PEF dla kategorii Mleczarstwa (PEFCR) były poddane 2 rundom przeglądów.
Ten etap zapewnia że: 1. zasady dotyczące kategorii mleczarskiej są zgodne z wymaganiami
Komisji UE i ogólnymi metodologicznymi zasadami; 2. definicje i wybory są adekwatne dla
kategorii produktu; 3. wybrane wskaźniki szacowania cyklu życiowego oraz dodatkowe informacje
środowiskowe są właściwe dla kategorii produktu mleczarskiego. Ponadto, zawiera także
krytyczne spojrzenie, podkreślające, że odpowiednie dane używane oraz informacje środowiskowe
opisane przez PEFCR podają opis znaczących środowiskowych aspektów powiązanych z naszymi
produktami mleczarskimi. Serdecznie dziękujemy naszemu panelowi przeglądowemu za wkład w
ta ważną pracę !
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Komentarz KSM: NGOs – organizacje pozarządowe
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Wspólna Polityka Rolna a Afryka: ‘Grupa Zadaniowa Rolnicza
Afryka’
Na wspólnym posiedzeniu Komitetu Rolnictwa i Komitetu Rozwoju Parlamentu Europejskiego
dyskutowano wpływ CAP na kraje rozwijające się. W podsumowaniu, EDA podkreśliło
długoterminową strategię zaangażowania europejskiego mleczarstwa w krajach rozwijających
się, bazującego na specyficznym dla danego regionu potencjale zrównoważonej produkcji mleka
oraz ich przyszłego popytu na mleko i przetwory mleczne. Komisarz UE Phil Hogan opublikował
➤ wezwanie powstania ‘Grupy Zadaniowej Rolnicza Afryka-wzmocnienie partnerstwa w
żywności i produkcji rolnej’
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=10653
zgodnie z jego Komunikacją dotyczącą przyszłości CAP

Debata z Komisarzem Vytenisem Andriukaitisem na temat
Wiedza naukowa & opinia publiczna
Ambrosetti Club Europe gościł w ubiegłym tygodniu debatę z Komisarzem UE Vytenisem
Andriukaitisem na temat „ Wiedza naukowa & opinia publiczna: od Galileusza do glifosfatu”.
Główną poruszaną kwestią było jak przywrócić zaufanie obywateli do nauki. Uczestnicy poruszali
sposoby promocji wysokiej jakości nauki w celu utrzymania europejskiej nauki na poziomie
międzynarodowej innowacyjności , przy jednoczesnej realizacji celów bezpiecznej żywności i
bezpieczeństwa żywnościowego3. Było to okazją do wyrażenia idei na temat możliwej obiektywnej
definicji ‘wysokiej jakości nauki’ oraz do przypomnienia znaczenia pozytywnych naukowych
badań, które w większym stopniu nakierowane byłyby na naukowo udokumentowane korzyści
przy zachowaniu skutecznego zarządzania ryzykiem w celu otrzymania dostaw żywności o
wysokiej jakości oraz bezpiecznej.
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Komentarz KSM: bezpieczeństwo żywnościowe – w rozumieniu zapewnienia odpowiedniej ilości żywności
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Nadchodzące wydarzenia mleczasrkie. . .
Marzec
● Pon. 12 – Wt. 13: Komitet Kodeksowy dot. Zanieczyszczeń w żywności │ Utrecht (Holandia)
● Śr. 14 – Czw. 15: FNPL Walne Zgromadzenie z przewodnim tematem który wygłosi przewodniczący
EDA Michel Nalet │ Vannes (Francja)
● Czw.15 – Pt.16: Berliner Milchforum (Niemcy)
● Śr. 21 Konferencja EDA Dairy Policy http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/eda-policyconference-2018.html
● Wt. 27: 11te Forum dot. Przyszlości Rolnictwa │ Bruksela (Belgia)

Kwiecień
● Śr. 4 – Pt. 6: 10te Cheese Symposium │ Rennes (Francja)
● Śr. 11 – Czw. 12: Szczyt Innowacyjność Mleczarska │ Amsterdam (Holandia)
● Pon. 16 – Wt. 19: Alimentaria │ Barcelona (Hiszpania)
● Pon. 16 – Śr. 18: Foodex │ Birmingham (UK)
● Wt. 17 – Sob. 21: XI Euroforum Polskiego Mleczarstwa │ Rzeszów (Poland)
● Niedz. 29 – Wt. 1szy maja: ADPI/ABI Doroczna Konferencja │ Chicago (USA)

Maj
● Śr. 9: ★ Europe Day ★
● Wt. 14 – Sob. 19: Misja Wysokiego Szczebla Komisarza UE Phila Hogana do Chin
● Wt. 15 – Czw. 17: Vitafoods Europe │ Geneva (Szwajcaria)

