
 
   

 
                     31 stycznia            2020 

Komunikat prasowy1 
Połącz się ze światem mleczarstwa 

 

Przemysł mleczarski prezentuje swoje kluczowe 
postulaty wobec przyszłych relacji UE - UK 

 
Zagadnienia mleczarskie: na obszarze 28 krajów Unii Europejskiej, znajduje się 700 000 

gospodarstw mlecznych, 12 000 mlecznych zakładów przetwórczych oraz ponad 300 000 ludzi 

zatrudnionych w sektorze. Sektor mleczarstwa stanowi przemysłowy i socjalny kręgosłup 

rolniczej Europy w UE 27 jak również w Zjednoczonych Królestwie. 

 

Rozwój europejskiej „laktosfery”, wspierany możliwościami oferowanymi przez Jednolity Rynek UE 

jest historią unikalnego sukcesu. EDA i nasz członek DairyUK chcemy budować na tym sukcesie. To 

jest powodem opracowania przez EDA i DairyUK  mleczarskich ram współpracy UE - UK ► 

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

_Fact_Sheets/Position_papers/Final_EDA_BREXIT_The_Future_EU-UK_Dairy_Framework_Jan._2020.pdf.  

Nasze cele są jasne. Jeśli Zjednoczone Królestwo opuści Jednolity Rynek UE i Unię Celną bez żadnego 

porozumienia handlowego lub alternatywnego dla utrzymania przepływu towarów rozwiązania, to 

zaszkodzi zarówno sektorowi mleczarskiemu UK jak i UE27. Jedyne akceptowalne rozwiązanie 

powinno zabezpieczać swobodny przepływ mleka i produktów mlecznych pomiędzy UE a UK, bez 

taryf celnych oraz kontyngentów ilościowych po obu stronach dla mleka i produktów mlecznych oraz 

bez ograniczeń pozataryfowych w handlu (SPS/TBT2) w takim stopniu w jakim jest to możliwe. 

 

Negatywne efekty nieudanego okresu przejściowego wyjdą poza korporacyjne i ekonomiczne 

interesy i uderzą bezpośrednio w konsumentów i społeczeństwo. 

 

 

 
1 Komentarz KSM: tłumaczenie sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM: SPS/TBT: sanitarne i fitosanitarne/techniczne 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/Final_EDA_BREXIT_The_Future_EU-UK_Dairy_Framework_Jan._2020.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/Final_EDA_BREXIT_The_Future_EU-UK_Dairy_Framework_Jan._2020.pdf
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Wysokiej jakości oraz w przystępnej cenie mleko, sery, masło i inne produkty, bogate w białko oraz 

zdrowe naturalne tłuszcze, są głównym  filarem europejskich diet. Zakłócenie łańcuchów dostaw, jako 

rezultat słabo zarządzanych przyszłych ustaleń, będzie forsowało wzrosty cen, ograniczało wybór 

oraz miało negatywny wpływ na diety obywateli. 

 

Europejski przemysł mleczarski stale opowiadał się za odpowiedzialnymi rozwiązaniami, które 

uwzględniają specyfikę naszego sektora. Dlatego namawiamy decydentów po obu stronach Kanału 

do odpowiedzialnego działania oraz do kontynuacji odbywającej się  dyskusji z udziałem przemysłu 

mleczarskiego. 

  

W kontekście powyżej wymienionych negocjacji, Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka 

wzywa Unię Europejską i Zjednoczone Królestwo do wzięcia pod uwagę następujących kluczowych 

postulatów: 

 
• Zerowe taryfy celne oraz brak  limitów ilościowych w handlu pomiędzy UE 27 a UK w odniesieniu 

do produktów mlecznych oraz produktów powiązanych  

• Największe możliwe zrównanie norm dla minimalizacji napięć w handlu i mechanizmy dla 

zapewnienia, że jakiekolwiek rozbieżności w normach powodują minimalne zaburzenia w handlu. 

• Swobodne wprowadzanie produktów mlecznych do handlu bez technicznych barier 

• Przy rozpoznawaniu istniejących dostosowań w prawie żywnościowym, pozwolić na techniczne 

rozbieżności, gdy podstawowe zasady są utrzymane. 

• Solidne zasady dotyczące miejsca pochodzenia dla ochrony rynku UE 27 i UK względem importu 

z krajów trzecich. 

• Utrzymanie całej istniejącej ochrony GI3 

• Pełne wdrożenie Protokołu ustalonego w Porozumieniu dot. Wyjścia w odniesieniu do Wyspy 

Irlandii, w celu osiągnięcia ciągłego, z perspektywy celnej i nadzorującej,  przemieszczania się 

produktów mlecznych przez granicę lądową. 

 

Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla bezczynności, ani nie ma czasu na polityczne gry z 

obu stron. 

Nie wylewajcie mleka ! 
 

 

 
3 Komentarz KSM: GI : oznakowanie geograficzne 
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O Europejskim Stowarzyszeniu Przetwórców 
Mleka. 
 

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka 
reprezentuje interesy przetwórców mleka w Unii 
Europejskiej. Członkami EDA są stowarzyszenia 
przetwórców mleka w krajach członkowskich UE. 
 

Dla uzyskania większej ilości informacji  
 

Alexander ANTON Sekretarz Generalny 
 +32 2 549 50 43 
 +32 475 59 04 22 
 aanton@euromilk.org 
  
Léa VITALI Koordynator ds. Komunikacji 
 +32 2 549 50 47 
 lvitali@euromilk.org 
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