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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Przeczytaj wspólny list EDA i Dairy UK „Ramy przyszłej współpracy mleczarskiej UE
UK”
EDA i Dairy UK oficjalnie zaprezentowały głównemu negocjatorowi UE (Michel Bernier) i głównemu
negocjatorowi UK (David Davis) wspólne ‘Ramy przyszłej współpracy mleczarskiej UE-UK’ – patrz
komunikat prasowy EDA :

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_t
he_media_/EDA_Press_Release_Future_EU-UK_Dairy_Framework_January_2018.pdf

Unia Europejska zatwierdza Przewodnik EDA dla ‘Sera
jako surowca’ oraz Przewodnik ASIFONTE ‘Przewodniki
Dobrej Praktyki Produkcyjnej dla Serów Topionych’ –
patrz Komunikat prasowy EDA/ASSIFONTE

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/ASSIFONTE/Publications/EDA_Pr
ess_Release_Cheese_Guidance_February_2018.pdf

Ludwig Rupp
Przewodniczący ASSIFONTE
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Okrągły stół nt. Produkty mleczarskie Wartość Odżywcza &
Zdrowie z udziałem asystenta MEP2 Norberta Linsa
W zeszłym tygodniu, MEP Norbert Lins (EPP, Germany) gościł 4-tą edycję Okrągłego Stołu Asystenta
MEP ‘Produkty mleczarskie, Wartość Odżywcza & Zdrowie’. Ta coroczna nieformalna wymiana
informacji pomiędzy ekspertami mleczarstwa a asystentami MEP z całej Unii zajmuje się gorącymi
aktualnymi tematami wartości odżywczej i zdrowia. Tegoroczna edycja eksponowała prezentacje
Hélène Simonin (Dyrektor EDA ds. Żywności, Środowiska & Zdrowia) pt. ‘Perspektywy mleczarstwa
w zakresie zrównoważonego żywienia’ oraz Anne Louise Mørbak ( dyrektor Global Nutrition, Arla
Foods) dotyczące aktualnych informacji nt. „substytutów mleczarskich” na bazie produktów
roślinnych z punktu widzenia wartości odżywczej i rosnącej populacji ludzi.

Od lewej do prawej: Jane Østergaard Norsk (Arla Foods), MEP Norbert Lins (EPP, Germany), Anne
Louise Mørbak (Arla Foods) oraz Hélène Simonin (EDA)
Przy udziale ponad 20 asystentów MEP i pod przewodnictwem MEP Norberta Linsa, nasz Okrągły Stół
Asystentów był po raz kolejny wysoko doceniony oraz dostarczył wspaniałą możliwość wszystkim
uczestnikom lepszego zrozumienia wartości odżywczych produktów mleczarskich oraz głównych
zagadnień zrównoważonego rozwoju.
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Rada zatwierdza nowy schemat interwencji na kampanię 2018 r.
Z uwagi na wyjątkową sytuację zakupów prowadzonych w ramach publicznej interwencji w okresie
pomiędzy 2015-2017 r. Komisja Europejska UE i Rada UE obawia się, że scenariusz mógłby
powtórzyć się w kampanii 2018 r. Bazując na propozycjach Komisji UE z listopada 2017 r., Rada
przyjęła ➤ Rozporządzenie UE2018/147. http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/147/oj
Mechanizm interwencji na czas kampanii 2018 r. otworzy procedurę przetargów od dnia 1 marca do
końca września 2018 r. i ustanowi ilościowe limity dla zakupów odtłuszczonego mleka w proszku po
ustalonej cenie na poziomie 0 ton. Poprzez to zakupy po 1 marca nie będą automatycznie
aktywowane po ustalonej cenie.

Europejski sektor mleczarstwa pracuje w sposób ciągły nad poprawą środowiskowego,
ekonomicznego i socjalnego zrównoważonego rozwoju….➤ patrz EDA Factsheet
http://eda.euromilk.org/uploads/media/2017_01_30_EDA__Positive_dairy_factsheet_Social_facts_F
INAL_D-FEP-17-122.pdf

EEX w blokach startowych dla terminowych dostaw mleka
surowego
“Jesteśmy w trakcie procesu finalizującego określenie terminowych dostaw naszego mleka surowego
oraz definicji wskaźnika referencyjnego. Jedna rzecz jest pewna: kiedy przyjdzie do określania
wielkości dostaw kontraktowych, będziemy zwracać uwagę na oczekiwania ze strony dostawców
mleka. Naszym celem jest zaprezentowanie na Berlińskim Forum Mleczarstwa w połowie marca
bardziej konkretnego obrazu ustanawiania naszych dostaw terminowych mleka surowego EEX”,
stwierdziła Sascha Siegel, Dyrektor ds. Artykułów Rolnych European Energy Exchange (EEX) na
spotkaniu z sekretarzem generalnym EDA Aleksandrem Antonem, w Brukseli. Wobec danych
referencyjnych , które zapewniła dotąd EEX nie tylko z sektora energii, ale także z dziedziny
rolnictwa, w ramach regulowanej wymiany towarów, ten projekt ma potencjał stania się
referencyjnym na poziomie Unii i poza nią.
Ponadto, porozumienie pomiędzy GDT a EEX dla oszalowania mozliwości współpracy na arenie
mleczarskich aukcji podkreśla ambicje EEX ➤ patrz strona internetowa EEX

https://www.eex.com/en/market-data/agricultural-commodities/dairy-products
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Twój ulubiony produkt mleczarski?
”Każdy europejski produkt mleczarski, na tyle na ile jego cena
została obwarowana racjonalną ceną”
Dyrektor ds. Towarów Rolnych European Energy Exchange AG

Spotkanie Parlamentu Europejskiego : “Informowanie bez
wprowadzania w błąd”
Hélène Simonin (Dyrektor EDA ds. Żywności, Środowiska & Zdrowia ) została zaproszona w zeszłym
tygodniu do wspólnej debaty zorganizowanej przez członków MEP Paolo De Castro (S&D, Włochy) i
Elisabettę Gardini (EPP, Włochy) odnośnie informacji dla konsumentów, ‘Rzetelne nazewnictwo
żywości, informowanie bez wprowadzania w błąd’. EDA naświetliło jak pozytywne korzyści
przetworów mlecznych nie mogą być podsumowywane w jednym logo lub jednej ocenie punktowej,
zwłaszcza jeśli ocena nakierowana jest na negatywne składniki żywieniowe, gdyż rezultat mógłby być
oczywistym wprowadzaniem w błąd konsumentów. Ponadto zaakcentowało, że produkty i mleczne
posiadają całą plejadę pozytywnych korzyści, wykraczające dalej niż suma zawartych w nich
składników, które to korzyści nigdy nie mogłyby być wyrażone poprzez zbyt uproszczone
nazewnictwo traffic light3.

EDA spotyka się z DG SANTE4 w celu przedyskutowania
Dobrowolnego Oznakowania Pochodzenia
Delegacja EDA spotkała sie dzisiaj z oficjelami DG SANTE celem wymiany informacji odnośnie
projektu aktu wdrażania stosowania art. 26 (3) Rozporządzenia UE 1169/2011 dot. dobrowolnego
wskazywania pochodzenia żywności zgodnie z zasadami UE w zakresie Informacji o Żywności dla
Konsumenta. Było to okazją do podniesienia naszych obaw dotyczących znaków handlowych,
oznakowań geograficznych i zakresu projektu wdrażania aktu. Spotkanie to pozwoliło EDA na
wyrażenie poglądów przemysłu mleczarskiego odnośnie zharmonizowanych kryteriów dla
dobrowolnego wskazywania pochodzenia mleka i produktów mlecznych wewnątrz Unijnego
3

Komentarz KSM: oznakowanie traffic lights: oznakowanie elementów wartości odżywczej na bazie trzech
kolorów czerwonego, pomarańczowego i zielonego - na wzór świateł drogowych
4
Komentarz KSM: DG SANTE – Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Jednolitego Rynku.
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Konferencja EDA dot. Polityki
21 Marca 2018
http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/eda-policy-conference-2018.html

‘Mleczarstwo Europejskie – Nasza droga naprzód’
Środa 21 Marca 2018
14.00 – 18.00, Bruksela (Belgium)

➤ Zarezerwuj i zaprogramuj termin.

Nadchodzące najważniejsze wydarzenia mleczarskie
Luty

● Wt. 13: Impreza EFSA dot. cuktów │Bruksel (Belgia)
● Śr. 14 - Sob 17: BioFach │Norymberga (Niemcy)
● Wt 20: CDG Milk │ Brusksela (Belgia)
● Czw. 22 – Pt. 23: Forum Rolnicze USDA │ USA
● Niedz. 25 – Śr. 28: Salon du Fromage │ Paryż (Francja)

Marzec
● Pon. 12 – Wt. 13: Komitet Kodeksowy dot Zanieczyszceń w żywności │ Utrecht (Holandia)
● Czw. 15 – Pt. 16: Berlińskie Forum Mleczarskie (Niemcy)
● Śr. 21: Konferencja EDA dot Polityki │ Bruksela (Belgia)
● Wt. 27: 11-te Forum dot. Przyszłości Rolnictwa │ Bruksela (Belgia)

Kwiecień
● Śr. 4 – Pt. 6: 10- te Sympozjum Serowe│ Rennes (Francja)
● Śr. 11 – Czw. 12: Szczyt Mleczarskich Innowacji │ Amsterdam (Holandia)
● Pon. 16 – Czw. 19: Alimentaria │ Barcelona (Hiszpania)
● Pon. 16 – Śr. 18: Foodex │ Birmingham (UK)
● Wt. 17 – Sob. 21: XI Euroforum Polskiego Mleczarstwa │ Rzeszów (Poland)
● Śr. 21: Międzynarodowe Tech Expo Sery │ USA
● Niedz. 29 – Wt. 1st Maja: Doroczna Konferencja ADPI/ABI │ Chicago (USA)

